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Kliimamuutus mõjutab põllumajandussektoris tegutsevate ettevõtjate kasumlikkust, kuna 

muutuv kliima mõjutab oluliselt põllukultuuride saagikust. Bakalaureusetöö eesmärk oli 

välja selgitada, kuidas kaks taimekasvatusettevõtet, millest üks tegeleb mahevilja 

kasvatamisega, kohanevad kliimamuutusega kaasnevate väljakutsetega ning kuidas mõjutab 

muutuv ilmastik saagikuse taset. Töö teoreetilises osas anti ülevaade kliimamuutusest ja 

selle põhjustest, toodi välja strateegiad kohanemiseks nii Eestis kui ka mujal maailmas ja  

sealhulgas põllumajandusettevõtetes. Empiiriline osa põhineb kvantitatiivsel võrdleval 

analüüsil, mille jaoks kasutati uuritavate ettevõtete põlluraamatute ja majandusaasta 

aruannete andmeid ning Eesti Statistikaameti ja Riigi Ilmateenistuse andmebaaside 

sekundaarseid andmeid. Selles osas analüüsiti, kuidas on põllukultuuride saagikus aastatel 

2017–2021 muutunud. Lisaks viidi läbi intervjuu ettevõtete omanikuga, et uurida, kuidas 

ilmastikumuutus mõjutab taimekasvatusega tegelevaid ettevõtteid. Analüüsitud aastatel olid 

saagikuse tasemed ebaühtlased, mis oli tingitud küll põuaperioodidest (aastatel 2018 ja 

2021) küll liigniiskusest sügisesel koristusperioodil (aastal 2017). 2017. aastal langes 

märkimisväärselt herne saagikus, kuna sügisene koristusperiood oli vihmane ja seetõttu jäi 

osa hernest üldse üles võtmata. Kõige raskem oli aasta 2018, kuna keskmine õhutemperatuur 

oli väga kõrge ning vihmavaeseid perioode palju – taliviljade saagikused langesid umbes 

poole võrra. Tasuvuse analüüsis selgus, et kulurentaablus on viimase viie aasta jooksul 

olnud positiivne, seega on sisendeid kasutatud efektiivselt. Intervjuu käigus tõi ettevõtete 

omanik välja abinõud, mis võiksid kliimamuutusega kohanemisele kaasa aidata. Nendeks 

on varajane külv, külvamise ajastamine, seemnevaru loomine, kasvuregulaatorite 

kasutamine ja talvekindlamate sortide valik, mida omanik on ka reaalselt praktiseerinud. 

Märksõnad: kliimamuutusega kohanemine, taimekasvatus, mahetootmine, saagikus, tasuvus 
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Climate change is affecting the profitability of businesses in the agricultural sector, as the 

changing climate is having a significant impact on crop yields. The aim of the bachelor's 

thesis was to find out how two companies, one of which is engaged in growing organic 

crops, are adapting to the challenges of climate change and how changing weather is 

affecting yield levels. In the theoretical part of the work, an overview of climate change and 

its causes was given, and strategies for adaptation both in Estonia and elsewhere in the 

world, including in agricultural enterprises, were presented. The empirical part is based on 

a quantitative comparative analysis, for which data from the field records and annual reports 

of these companies and secondary data from the databases of Statistics Estonia and the State 

Weather Service were used. This section analysed how crop yields have changed between 

2017 and 2021. In addition, an interview was conducted with the business owner to 

investigate the impact of climate change on crop businesses. 

Yield levels were uneven in the analysed years, which was due to droughts (years 2018 and 

2021) and excessive humidity during the autumn harvesting period (in 2017). In 2017, pea 

yields fell significantly due to the rainy harvest period and some was not harvested at all. 

The year 2018 was the most difficult, as the average air temperature was very high and there 

were many drought periods - winter crop yields fell by about half. The profitability analysis 

showed that the profit margin on costs has been positive over the last five years, so the inputs 

have been used efficiently. During the interview, the business owner outlined measures that 

could help them adapt to climate change. These include early sowing, sowing timing, seed 

stock creation, the use of growth regulators and the selection of more winter-hardy varieties, 

which the owner has actually practiced.  

Keywords: climate change, farm adaption, plant production, organic farming, crop yields, 
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SISSEJUHATUS 

 

Kliimamuutusega kaasnevad nähtused, nagu liiga kõrge või madal temperatuur, 

põuaperioodid, üleujutused, tormid ja muud ekstreemsed ilmastikunähtused, on murekohaks 

põllumajandussektoris tegutsevatele ettevõtjatele. Kliimamuutusega kohanemine on oluline 

taimekasvatusega tegelevatele ettevõtjatele, kuna ilmastikunähtuste muutumine võib tuua 

kaasa saagi vähenemise või ikaldumise, mis mõjutab tulu saamise võimalust. Seetõttu on 

oluline uurida, mil määral kliimamuutused ettevõtjaid mõjutavad ning mis abinõusid on 

kasutusele võetud, et tagada taimekasvatuse jätkusuutlik areng. 

Kuna ilmastikunähtuste muutuseid ette näha ja mõjutada ei ole võimalik, peavad 

põllumajandustootjad muutuvate oludega kohanema. Bakalaureusetöös võetakse vaatluse 

alla kaks Viljandimaal Põhja-Sakala vallas asuvat põllumajandusettevõtet, millest üks 

tegeleb maheteravilja kasvatamisega, teine tavapõllumajandusliku tootmisega.  

Bakalaureusetöö eesmärk on välja selgitada, kuidas uuritavad taimekasvatusettevõtted 

kohanevad kliimamuutusega ning millised on väljakutsed sellega seoses ettevõtete juhi 

hinnangul.  

Bakalaureusetöö eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgmised uurimisülesanded: 

1) selgitada kliimamuutuse temaatikat ja põhjuseid;  

2) anda ülevaade nii Eesti kui ka Euroopa Liidu arengukavadest kliimamuutusega 

kohanemiseks põllumajandussektoris;  

3) tuua välja võimalikud kohanemisstrateegiad põllumajandusettevõtetes;  

4) tutvustada analüüsitavate ettevõtete struktuuri ja majandustulemusi aastatel 2017–

2021 

5) analüüsida saagikus- ja rentaablusnäitajaid mõlemas ettevõttes;  

6) selgitada, kuidas ettevõtetes tehakse juhtimisotsuseid kliimamuutusega kohanemisel. 

Bakalaureusetöös kasutatakse teiseseid andmeid, mis koguti dokumendianalüüsi käigus 

Rulli Talu OÜ ja Tällevere Agro OÜ põlluraamatute ja majandusaasta aruannete põhjal. 

Lisaks kasutati Eesti Statistikaameti ja Riigi Ilmateenistuse andmebaase 2017–2021. aasta 

andmete saamiseks. Esmased andmed koguti intervjuu käigus ettevõtete juhatuse liikmega. 
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Teoreetilise osa koostamisel on kasutatud erialast kirjandust, näiteks teadusartikleid ja 

käsiraamatuid taimekasvatusest ning kliimamuutusest.  

Töö teoreetilises osas antakse ülevaade kliimamuutusest ja selle põhjustest, tuuakse välja 

strateegiad kohanemiseks nii Eestis kui ka mujal maailmas, sealhulgas 

põllumajandusettevõtetes. Bakalaureusetöö empiirilises osas antakse ülevaade uuritavatest 

ettevõtetest, analüüsitakse saagikuse tasemete muutuseid aastatel 2017–2021 ning uuritakse, 

kuidas kohanevad ettevõtted Rulli Talu OÜ ja Tällevere Agro OÜ kliimamuutusest tingitud 

väljakutsetega.  

Töö autor tänab ettevõtete juhti võimaluse eest saada kokkuvõtlik ülevaade kliimamuutusest 

tulenevate kohandumise valikutega taimekasvatusettevõtetes.  
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1. KLIIMAMUUTUSEGA KOHANEMINE 

 

1.1. Kliimamuutuse olemus ja põhjused 

 

Kliima ehk ilmastu kirjeldab teatud piirkonnale tavapärast ilma aastakümnete lõikes. Kliima 

iseloomustamiseks kasutatakse näiteks keskmist õhutemperatuuri, niiskust, õhurõhku, tuult 

ja sademeid. Samuti iseloomustavad kliimat ka ilmarekordid ja muud äärmused, näiteks 

tormid ja põuaperioodid. (Kliimamuutusest 2020) Kliima on seotud mõistega „ilm“ ning tihti 

kasutatakse neid ühe tähendusega. Siiski on kliima ja ilm täiesti erinevad, kuna kliimat 

mõõdetakse pikas perspektiivis, kuid ilmamuutused toimuvad igapäevaselt. Kliima 

muutumine pikas perspektiivis toob kaasa ilmastikuolude statistiliste näitajate pideva 

muutumise, mis põhjustab ilmastikutingimuste prognoosimist keerulisemaks. See tähendab, 

et näiteks erinevate põllukultuuride kasvatajad ei saa lootma jääda eeldatavale 

temperatuurile ja sademete tasemele. (Climate Change... 2019) 

Kliimamuutus võib piirduda kindla alaga või hõlmata kogu planeeti. Näiteks ajaloost on 

teada, et planeet Maa on looduslikult kõikunud jääaegade ja soojemate perioodide vahel. 

Looduslikud muutused on tingitud planeedi orbiidi väikestest muutustest, päikesevalgusest 

ja vulkaanilisest tegevusest. Neid muutusi kirjeldab kõige täpsemalt süsihappegaasi osakeste 

arv atmosfääris. (Kliimamuutusest 2020) 

Kliimamuutuse põhjused jagatakse looduslikeks ja inimtekkelisteks. Looduslikud 

kliimamuutused võivad kesta paariaastastest perioodidest kuni saja tuhande aastaste 

tsükliteni. Looduslikke kliimamuutuseid põhjustavad järgmised tegurid:  

1) päikese aktiivsuse muutused – päevad muutuvad pikemaks, päikesevalgust on aina 

rohkem ning see tähendab, et ka õhutemperatuur tõuseb;  

2) muutused Maa, Kuu ja teiste taevakehade orbiitides;  

3) metaani vabanemine ookeanidest ja igikeltsast – looduslikud protsessid, mille on 

põhjustanud inimtekkeline kliimasoojenemine; 

4) vulkaaniline tegevus. (Kliimamuutused ja ... 2018, Põhjused ja ... s.a.) 
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Inimtegevusest põhjustatud kliimamuutuse oluline ajend on heitgaaside paiskamine 

atmosfääri, mis on tänapäeval suurim probleem keskkonnale. Inimeste jaoks on väga oluline 

jõuda punktist A punkti B võimalikult kiiresti, mistõttu on suur roll transpordil. Mootoriga 

varustatud sõidukid aga paiskavad õhku väga palju kasvuhoonegaasidest tekkinud heidet 

ning süsihappegaasi, mis mõjutavad negatiivselt loodust, inimeste tervist ja kliimat. 

Kasvuhoonegaasidest tekkinud heide koguneb atmosfääri, mis põhjustab kliima 

soojenemist. Kuna inimeste ja kaupade liikuvus aina suureneb, siis see saastab oluliselt ka 

meie planeedi kliimat. (Aydinalp, Cresser 2008: 672–676) 

Mõned Maa atmosfääris olevad ühendid püüavad päikesesoojust ning takistavad soojuse 

kandumist õhku, mis põhjustab globaalset soojenemist. Paljud neist kasvuhoonegaasidest 

tekivad loomulikult, kuid inimtegevus suurendab nende kontsentratsiooni atmosfääris. 

Suurenenud on näiteks süsinikdioksiidi, metaani, dilämmastikoksiidi ja fluori osakaal. 

Inimtegevusest põhjustatud tagajärjel on süsinikdioksiid suurim kliimasoojenemise 

põhjustaja. 2020. aastaks oli ühendi kontsentratsioon atmosfääris tõusnud üle 48%. Teised 

kasvuhoonegaasid mõjutavad kliimamuutust vähem. Näiteks metaan on olemuselt võimsam 

kui süsinikdioksiid, kuid selle eluiga on lühem. Dilämmastikoksiid, nagu ka süsinikdioksiid, 

on pikaealine kasvuhoonegaas, mis koguneb atmosfääri aastakümnete kuni sajandite 

jooksul. Looduslikud põhjused, nagu päikesekiirguse muutused või vulkaaniline aktiivsus, 

on ajavahemikul 1890–2010 kaasa aidanud kogu soojenemisele vähem kui pluss-miinus 0,1 

kraadi. (Causes of... s.a.) 

Lisaks transpordile põhjustab inimtekkelisi kliimamuutuseid fossiilkütuste põletamine 

energia tootmiseks – söe, nafta, gaasi ja põlevkivi põletamine. Põletamise käigus tekib 

süsinikdioksiid ja dilämmastikoksiid, mis paiskub atmosfääri. Näiteks Eestis põhjustab 

põlevkivitööstus üle 70% kogu riigi kasvuhoonegaaside heitest. Inimtekkeliste 

kliimamuutuste alla kuuluvad ka taime- ja loomakasvatuses tööstuslikult toodetud 

lämmastikku sisaldavate väetiste kasutamine. Taimekasvatuses tekitavad lämmastikku 

sisaldavad väetised dilämmastikoksiidi heidet, loomakasvatuses aga toodavad veised ja 

lambad toitu seedides suures koguses metaani. Kliimamuutuse üheks põhjuseks on ka 

metsade maharaiumine, kuna puude kasulik mõju kaob ning puudesse ladestunud süsinik 

eraldub atmosfääri, mis on keskkonnale kahjulik. Kliima reguleerimiseks on puud väga 

olulised, kuna aitavad reguleerida kliimat, absorbeerides atmosfäärist süsinikdioksiidi jääke. 

(Põhjused ja... s.a., Causes of... s.a.)  
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Baltimaades on inimtekkeliste kliimamuutuste põhjuseks ka turbamaade kuivendamine, mis 

tähendab, et soid kuivendatakse selleks, et kasvatada peamiselt metsa või vilja. 

Kuivendamise tagajärjel ei pruugi enam turvas ladestuda ning mullas olev süsinik hakkab 

mineraliseeruma veetaseme alanemise järel. Kuna mulla tingimused on kuivendamise 

tagajärjel muutunud, siis see annab orgaanilist ainet tarvitavatele lagundajatele võimaluse 

rohkematest ainetest toituda ja nende tegevuse tulemusena paisatakse õhku rohkelt 

süsinikdioksiidi, mis on kliimamuutust enim põhjustav kasvuhoonegaas. (Põhjused ja... s.a.) 

 

 

1.1.1. Kliimamuutuse olulisemad mõjud 

 

Kliimamuutus mõjutab kogu maailma ökosüsteeme ja kogukondi. Mitmed ressursid, mida 

inimesed hindavad ja millest sõltuvad, kogevad samuti muutuva kliima tagajärgi. 

Üleujutused, põud ja veekvaliteedi probleemid on tihedalt seotud kliimamuutusega 

(joonis 1).  

Joonis 1. Kliimamuutuse olulisemad mõjud (National Oceanic... 2019, Gornall et al. 2010: 

2973–2989, Muutuv maailm – tagajärjed... s.a.).  
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USA lääneosariikides on põud mõjutanud inimeste toimetulekut, kuna vihmavett kogutakse 

ja hoiustatakse hilisemaks kasutamiseks, kuid põua korral pole vee kogumine võimalik. 

Lisaks põhjustab põud metsatulekahjusid, mis hävitab bioloogilist mitmekesisust. Euroopas 

põhjustas 2018. aastal kõrge temperatuur, tugev tuul ja madal õhuniiskus tulekahjusid, kus 

said enim kannatada Kreeka, Portugal, Rootsi ja Eesti. Mujal maailmas laastas tulekahju 

USA lääneosariike, millest suurimad olid Mendocino kompleksi ja Campi tulekahju. 

Temperatuurimuutustega võivad kaasas käia ka tormid, mis tekivad soojade veekogude 

kohal, kuna sealne õhk on soe ja niiske. 2019. aasta märtsis laastas Lõuna-Aafrikat tsüklon 

Idai, mis põhjustas üle 1000 inimese surma ja kadumise. (Joonis 1, National Oceanic... 2019) 

Inimeste toiduvaru sõltub samuti suures osas kliimamuutusest, kuna peamised toiduga 

varustajad on põllumajandusettevõtted. Kliimaga seotud väljakutsed mõjutavad otseselt 

põllumajanduskultuuride saagikust ja tootmise tasuvust. Muutuv kliima mõjutab ka inimeste 

tervist, kuna see võib tekitada kuumarabandust ning soodustada putukate kaudu levivaid 

haigusi. Malaaria on tänapäeval levinud haigus, mille toovad endaga kaasa troopilised 

putukad. Tulenevalt kliima soojenemisest laieneb putukate leviala järjest rohkem. 

Kliimamuutused mõjutavad ka elusloodust, mis tähendab, et paljud taime- ja loomaliigid ei 

suuda kohaneda ja võivad sattuda väljasuremisohtu. (National Oceanic... 2019, Muutuv 

maailm – tagajärjed... s.a.)  

 

 

1.1.2. Kliimamuutuse mõjud taimekasvatuses  

 

Taimekasvatussektori kõige olulisem ökosüsteemiteenus on toidu, sööda ja kiudainete 

tootmine. Taimekasvatusega tegelevad ettevõtted on kliimamuutuste suhtes väga tundlikud. 

Osad taimed võtavad muutuseid paremini vastu kui teised, kuid ekstreemsed ilmastikuolud 

mõjutavad taimede kasvamist ühtemoodi. Kliimamuutusest põhjustatud mõjud 

põllumajandussektoris saab jaotada otsesteks ja kaudseteks. Otsesed mõjud on näiteks 

keskmise temperatuuri muutused ja ekstreemsed ilmastikuolud, mille alla kuuluvad põud, 

üleujutused ja troopilised tormid. Kliimamuutusest tingitud kaudsed mõjud 

taimekasvatusele on haiguste ja kahjurite levik, vee kättesaadavuse halvenemine ja 

merepinna tõus. Meretaseme tõus on kliima soojenemise vältimatu tagajärg, mis võib 

negatiivset mõju tuua taimekasvatusele. Nimelt kõige haavatavamad piirkonnad on madalad 

rannikualad, kus põlluharimine toimub jõesuudme vahetusläheduses, kuna deltaaladel on 

väga viljakas muld. Merepinna tõus võib kaasa tuua üleujutused ja selle tagajärjel hävitab 
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vesi suure osa saagist. Näiteks 2016. aastal hävitasid üleujutused 70% riisisaagist (Gornall 

et al 2010: 2973–2989, Kandel 2016) 2021. aasta suvel tabas Lääne-Euroopat ulatuslik 

üleujutus, milles said enim kannatada Saksamaa ja Belgia. Üleujutused algasid juuli alguses, 

mille põhjustajaks olid ulatuslikud paduvihmad. 17. juuli seisuga oli mõlemas riigis 

hukkunuid kokku 157 inimest (Wischgoll, Sahl 2021)  

Taimed vajavad kasvamiseks optimaalset temperatuuri, mis ei tohiks olla liiga kõrge ega 

madal. Äärmuslik temperatuur ja sademed võivad takistada põllukultuuride kasvu ja 

vähendada saaki. Põuaga toimetulek võib saada väljakutseks piirkondades, kus temperatuuri 

tõus suveperioodidel põhjustab pinnase kuivamist. Ehkki mõnes kohas võib suurenenud 

niisutamine olla võimalik, võib teistes kohtades väheneda ka veevarustus, jättes 

niisutamiseks vähem vett kättesaadavaks. (Hatfield et al. 2014: 150–174) 

Põuad liigitatakse meteoroloogilisteks, agrometeoroloogilisteks, hüdroloogilisteks ja 

sotsiaalökonoomilisteks. Sotsiaalökonoomiline põud tekib juhul, kui loodusliku vee vähesus 

hakkab inimesi mõjutama ehk vee kasutamine kui majanduslik hüve on puudulik või 

olematu (Paulson 2019). Põllumajanduses esineb agrometeoroloogiline põud, mis tekib siis, 

kui põllul ei jätku taimede jaoks piisavalt mullavett. Eestis tekib agrometeoroloogiline põud 

siis, kui vegetatsiooniperioodil puuduvad sademed 10 päeva või kauem või neid on väga 

vähe. Vegetatsiooniperiood on taimede jaoks eriti tundlik arengufaas, mis tähendab, et kui 

sellel hetkel taimed piisavalt vett ei saa, siis on saagikaod suured ning äärmisel juhul saak 

ikaldub. (Paljak et al. 2012: 108–109) 

2000. aasta oli Bulgaariale põua tõttu väga ränk, kuna maisi- ja teraviljasaak langes umbes 

poole võrra 1961.–1990. aasta keskmisega võrreldes. 2003. aastal mõjutas soojalaine ja põud 

Lõuna- ja Kesk-Euroopat, mille tagajärjel oli põllumajandustoodang väikseim viimase 43 

aasta jooksul. 2005. ja 2006. aastal oli Hispaanias ja Portugalis soe ning kuiv suvi, millele 

järgnes põuaperiood ning see tõi kaasa veepuuduse nimetatud riikides. (Sealsamas: 112) 

Aastatel 2010 ja 2012 mõjutas kõrge öötemperatuur ja põuaperiood maisi saagikust USA 

lääneosariikides, mis tõi kaasa umbes 200 miljoni dollarilise kaotuse põllumajandussektoris. 

Öised soojakraadid põhjustasid taimede varajase tärkamise, mille tagajärjel suur osa saagist 

ikaldus. (Hatfield et al. 2014: 150–174) 

Kliimamuutused võivad mõjutada taimede ja loomade haigustekitajate levikut, kes 

tõenäoliselt kannavad edasi ohtlikke nakkushaigusi. Umbrohud, kahjurputukad ja seened 
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arenevad kliima soojenemise tõttu kiiremini ja nende leviala kasvab. Kahjurite leviala 

laienemise tõttu suureneb pestitsiidide kasutamine taimekasvatuses, mis on ettevõtjatele 

kuluallikaks ning loodusele ebasoodne, kuna võib kahjustada bioloogilist mitmekesisust. 

(Aydinalp, Cresser 2008: 672–676) 

 

 

1.2. Kliimamuutusega kohanemine ja strateegiad Eestis ja Euroopa 

Liidus  

 

Keskkonnaministeeriumi eestvedamisel on Eestis valminud kliimamuutusega kohanemise 

arengukava aastani 2030. Kava eesmärk on suurendada riigi, regionaalse ja kohaliku tasandi 

valmidust ja võimet kliimamuutuste mõjuga kohanemiseks. Arengukava analüüsib võrdseid 

võimalusi ühiskonnas, infoühiskonda, regionaalarengut, riigivalitsemist ja keskkonnahoidu. 

(Kliimamuutustega kohanemise... 2017) Arengukava haakub ka 2017. aastal koostatud Eesti 

Põllumajandus-Kaubanduskoja esimehe Roomet Sõrmuse ettekandega ootustest ühisele 

põllumajanduspoliitikale. Ettekanne keskendub aastatele 2021–2027 ning annab ülevaate, 

mida võiks Eesti põllumajandus järgnevate aastate jooksul saavutada. Kuna kliimamuutused 

on otseses seoses põllumajandusliku tootmisega, siis analüüsitakse, kuidas 

põllumajandussektor saaks kliimaneutraalselt tegutseda. Välja on toodud näiteks kliima- ja 

keskkonnasõbralik tootmine. Väga oluline on, et põllumajanduses püsiks jätkusuutlik 

tootmine, mis tähendab, et peab olema tagatud viljakas muld, puhas õhk ja vesi. Tuleb 

panustada keskkonnakaitsesse, et säiliksid rohumaad, maastikud ja bioloogiline 

mitmekesisus. Lisaks on Põllumajandus-Kaubanduskoda välja toonud, et tuleks 

kompenseerida tootmispiiranguid. Kliimamuutusest tingituna võivad põllumajandustootjad 

seista silmitsi olukorraga, et saaki saadakse liiga vähe või üldse mitte, mis tähendab, et tulu 

saamine võib muutuda keeruliseks. Siinkohal tulevad kasutusele tootmispiirangute 

kompenseeringud, mis hüvitavad põllumajandustootjatele tekkinud kahjumi ning ettevõtted 

saavad edasi tegutseda. (Sõrmus 2017) 

Ka valitsuse tasandil on tehtud samme kliimamuutuse vastu võitlemisel ja kohanemisel. 

2019. aastal moodustati valitsuse otsusel kliima- ja energiakomisjon, mille eesmärk on Eesti 

keskkonna säilitamine vähendades kasvuhoonegaaside heidet ning tagada energiavarustus. 

Tuleviku perspektiivis on eesmärgiks majanduse konkurentsivõimelisus. Komisjoni kõige 

olulisem ülesanne on tehnoloogiliste uuenduste toetamine ja seeläbi kliimamuutuse 
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leevendamine, mis on ühtlasi tähtis ka tuleviku majandusele ja selle edendamisele. (Valitsus 

lõi... 2019) 

Ametlikus arengudokumendis „Eesti 2035“ on välja toodud majanduse ja kliima 

valdkondade seos. Kliimamuutuse leevendamiseks on välja toodud planeeritud tegevused, 

et tagada kliimaneutraalne energiajulgeolek. Tegevused on seostatud erinevate 

arenguvajadustega. Näiteks põlevkivienergeetikast väljumine Ida-Virumaal; alternatiivide ja 

valikute tegemine, kuidas ühiskonda energiaga varustada ning taastuvenergia osakaalu 

suurendamine ehk soodustav regulatiivne keskkond. Kõik välja toodud tegevused seostuvad 

ÜRO loodud säästva arengu eesmärkidega, milleks on jätkusuutlik energia, tööhõive ja 

majanduskasv, tööstus/uuendus/taristu ning säästev tootmine ja tarbimine. On oluline, et riik 

oleks valmis kliimamuutuse leevendamiseks ning erinevate abinõude kasutuselevõtuks. 

(Lähme üle... 2020) 

Euroopa Liidu Komisjon avaldas 2013. aastal Euroopa Liidu Kliimamuutusega kohanemise 

strateegia. Ühe punktina on mainitud ka põllumajandust, mida tuleks muutusega 

kohanemisel toetada, kuna tegemist on ühe peamise kliimamuutusest mõjutatud sektoriga. 

Euroopa Liit on võtnud kohustuseks vähendada aastaks 2030 heitkoguseid vähemalt 55% 

võrreldes 1990. aastaga. Pikemas perspektiivis on eesmärk saavutada aastaks 2050 

kliimaneutraalsus. (Roose 2015: 6-7) 

Euroopa Liit tegutseb kliimamuutusega kohanemise edendamiseks kolmel tasandil. Esiteks 

tagab Euroopa Liit, et tema poliitika ja tegevus aitab suurendada Euroopa vastupanuvõimet 

kliimamuutuse mõjudele. Teiseks toetab Euroopa Liit riiklikke, piirkondlikke ja kohalike 

ametiasutusi ning erasektorit kliimamuutusega kohanemisel. Ülemaailmselt toetab Euroopa 

Liit rahvusvahelist vastupanuvõimet kliimamuutusele ja selleks valmisolekut, suurendades 

rahvusvahelist finantseerimist ja julgustades suuremat ülemaailmset osalust 

kliimamuutusega võitlemisel. (European Commission s.a.) 

Peamised takistused, millega Euroopa Liit peab kliimamuutusega kohanemisel silmitsi 

seisma on napid ressursid, tehniline suutlikkus, poliitilise pühendumuse ebakindlus, mis on 

seotud rahalise toetusega, mida Euroopa Liit liikmesriikidelt saab. Mitmed teadus- ja 

rakendusfondid, näiteks H2020 ja LIFE+, on Euroopas välja töötatud selleks, et eelpool 

mainitud puudusi leevendada ja aidata kaasa kliimamuutusega kohanemisele. (Aguiar et al. 

2018: 38-63) 
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Ülemaailmselt tegeleb kliimamuutustega Global Environment Facility. GEF-i fondid 

rahastavad kümmet valdkonda, et toetada riike kliimamuutusega kohanemisel. Näiteks 

toetatakse Kambodža põllumajandusettevõtteid, eelkõige riisikasvatust, et leevendada 

rahaliselt vihmahoogudest põhjustatud saagikadu. Projekt pakub otsest kohanemisvõimalust 

170200 inimesele, koolitatakse 25900 inimest kliimariskide ja kohanemisvõimaluste vallas. 

Kokku suurendatakse 67309 hektarit maad kliimakindlaks harimiseks. Lisaks plaanitakse 

kohanemist integreerida arenguriikide riiklikesse arengupoliitikatesse- ja plaanidesse. (GEF 

Secretariat 2021) 

 

 

1.3. Kohanemisstrateegiad põllumajandusettevõtetes 

 

1.3.1. Kohanemismeetmed põllumajandusettevõtte tasandil 

 

Põllumajandusettevõtte tasandil rakendatavad kohanemismeetmed jaotatakse 

agrotehnilisteks ja kasvatustehnoloogilisteks ning ärilisteks ja ettevõttemajanduslikeks 

meetmeteks 2015. aastal viidi Eestis rakendusprojekti BioClim raames läbi uurimus, mis 

koondas Eesti kliimamuutuse mõjuga kohanemise strateegia ja teadlikkuse kliimamuutuse 

mõjudest ning nendega kohanemise meetmetest. Projekti aitasid läbi viia ja rahastada 

Integreeritud mere ja siseveekogude majandamise programm ja Keskkonnainvesteeringute 

Keskuse atmosfääriõhu programm. Uurimuse raames määrati kokku 16 meedet ning kõige 

olulisemad neist on välja toodud alljärgnevalt (BioClim: kliimamuutuste... 2015): 

1. Ettevõtete jätkusuutlikkuse ning energia- ja ressursiefektiivsuse parandamine, 

arvestades ilmastikust tulenevaid riske (talviste temperatuuride tõus, külmumis- ja 

sulamistsüklid, põud, rahe). 

2. Ilmastikust tingitud riskide paindliku juhtimise tagamine taime- ja 

loomakasvatustehnoloogiate rakendamise käigus – erinevad kliimariskid toovad 

kaasa muutusi saagi ja toodangu kvaliteedis/kvantiteedis ning tekitavad 

lisaväljaminekuid ja mõjusid keskkonnale.  

3. Taimekaitsesüsteemide ja bioohutusmeetmete arendamine, arvestades ettevõtete 

vajadusi – temperatuuritõus, äärmuslikud ilmastikusündmused, taimekahjustajate 

levik jt kliimamõjud võivad tuua kaasa täiendavaid ohte või võimalusi neile, kes 

jäävad ohtudest kõrvale.  
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4. Kliimariske arvestavate uute taime- ja loomakasvatustehnoloogiate tutvustamine 

põllumajandusettevõtetele, läbi erinevate koolituste ja programmide – 

põllumajandusega tegelevatel ettevõtetel on liiga vähe või üldse mitte teadmisi, 

kuidas kliimariske juhtida ja mida riskide realiseerumise korral ette võtta.  

5. Agroklimaatiliste, mulla ja huumusbilansi näitajate ning taimehaiguste ja kahjurite 

seire ning prognoosimine – baasinfo koondamine annab võimaluse analüüsida 

keskkonnamõjusid põllumassiivi täpsusega ning see soodustaks juhtimisotsuste 

kiiremat vastuvõtmist.  

Muutuva kliimaga kohanemiseks on põllumajandusettevõtetel võimalik kasutada 

saagikindlustust, mille korral hüvitatakse ettevõttele vajalik summa ilmastikust põhjustatud 

kahju korral. Euroopas on kasutusel kolm erinevat saagikindlustust – indeksipõhine, kliima- 

ehk ilmastikuindeksipõhine ja saagi hinnapõhine kindlustamine. (Diaz-Caneja et al. 2008) 

Indeksipõhine saagikindlustus baseerub konkreetsel näitajal, näiteks saagikusel. Seega, kui 

aluseks on võetud saagikus ning saaki saadakse planeeritust vähem, siis on võimalik puuduv 

osa kindlustuselt rahalises mahus tagasi saada. Kliima- ehk indeksikindlustus annab 

võimaluse saaki kindlustada ilmastikutingimuste eest. Näiteks põud, liigniiskus, talvel liiga 

madalad miinuskraadid – neid riske on võimalik kindlustada ja saada hüvitist. Üsna 

ebapopulaarne kindlustusviis Euroopas on saagi hinnapõhine kindlustamine, mis tähendab, 

et finantstulu vähenemisel hüvitab kindlustus vajaliku summa. (Lehtsaar-Karma 2018). 

Saagikindlustus on üks peamisi meetmeid põllumajandussektori riskijuhtimise süsteemist, 

mida Lehtsaar-Karma (2018) arvates peaksid kasutama kõik põllumajandusettevõtjad. 

Paraku Eesti kindlustusturul saagikindlustustust hetkel ei pakuta ning ainus võimalus saaki 

kindlustada on Eesti maaklerite kaudu välismaistes kindlustusseltsides. Üheks neist on 

Advan Kindlustusmaakler OÜ, mis võimaldab kindlustada näiteks rapsi, rüpsi, nisu, otra, 

kaera, rukist, tritikalet, hernest ja uba. (Tuum 2020) Madal huvi saagikindlustuse pakkumisel 

Eestis võib olla tingitud potentsiaalselt väikesest turumahust. Lisaks selgus Tuum (2020) 

magistritööst, et saagikindlustusest on huvitatud pigem riskivõtlikumad 

põllumajandustootjad ning need, kelle oodatav keskmine saagikus on kõrgem. Eesti 

põllumajandustootjate huvi saagikindlustuse vastu on pigem madal ja enamus seda 

riigipoolse kindlustustoetuse olemasolule kasutusele ei võtaks 
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Jätkusuutlikud kohanemismeetmed taimekasvatusettevõtetes Põhja-Euroopa riikides võib 

LIFE Agri Adapt projekti alusel jaotada neljaks – viljelussüsteem, taimmaterjal, muld- ja 

agrotehnika ning veemajandus (tabel 1). 

Tabel 1. Jätkusuutlikud kohanemismeetmed taimekasvatusettevõtetes Põhja-Euroopa 

riikides (Keskkonnasõbralik põllumajandus s.a., Agri Adapt s.a., Olesen et al 2011, FAO 

2007)  

 

Viljavahelduse muutmine toob kaasa rõhuasetuse talikultuuridele, mille tagajärjel on 

pinnakatteta periood lühem. Võib lisada suviseid või talviseid vahekultuure või ristikut. 

Muudatuse kasutuselevõtuga suureneb töökoormus, kuid erosioon väheneb, lisaks 

paranevad mulla süsiniku- ja toitainevaru. Mulla süsiniku säilitamine ja suurendamine on 

oluline ning kemikaalide kasutamisest oleks mõistlik loobuda, kuna muld sisaldab 

looduslikult umbes 1 miljard bakterit ja 50000 liiki mikroorganisme. Looduslikud 

Viljelussüsteem Taimmaterjal Muld- ja agrotehnika Veemajandus 

1. Viljavahelduse 

muutmine 

1. Optimaalsete 

sortide kasvatamine 

kohalikke tingimusi 

arvestades 

1. Agrotehnoloogia 

kohandamine vastavalt 

kliimale 

1. Märgalaviljelus ehk 

turbaalade kasutamine 

põllumajanduses 

2. Üleminek 

mahetootmisele – väiksem 

saak, aga vähem sisendeid 

ja väiksem 

investeeringuvajadus 

 

2. Seemnevarude 

loomine ettevõtte 

tasandil 

 

2. Haljasväetiskesade 

kasutamine 

 

2. Niisutusviljelus – 

kastmisvee juhtimine 

põllule kanali või tammi 

abil  
 

3. Külvikorra pikendamine 

– mitme kultuuri korraga 

kasvatamine/ei piirduta ühe 

tulukultuuriga 

 

3. Stabiilsete/püsivate 

sortide valik 

 

3. Aastaringne 

pinnakaetus 

 

3. Veehoidlate 

ehitamine 

 

 
 

4. Uute taimeliikide, 

tehnoloogiate ja parandatud 

sortide kasutuselevõtt 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5. Segaviljelus – mitme 

taimeliigi koos 

kasvatamine, näiteks kaer 

ja hernes 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6. Kasvuregulaatorite -ja 

stimulaatorite kasutamine 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Kultuuride kasvatamise 

ajastamine 
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komponendid aitavad tagada mullas õige süsinikukoguse, piisava koguse vett ning et pinnas 

oleks tervislik ja toitev taimede jaoks. (Agri Adapt s.a.) 

Mahepõllumajanduse kasutuselevõtt eeldatavalt vähendab põllukultuuride saagikust. 

Sünteetiliste väetiste asemel saab mahetootmiseks kasutada orgaanilisi, näiteks loomasõnnik 

või kompost. Lisaks on taimehaiguste tõrjel võimalik valida alternatiive kemikaalidele. 

Oluline on ka erinevate põllukultuuride kasvatamine ja põldude vahetus, mis tagab 

elurikkuse nii mullas kui maapinnal ning parandab mullaviljakust. Kliimamuutusega 

kohanemiseks on Põhja-Euroopas hakatud kasvatama lõunapoolsemaid kultuure ja 

kasutusele on võetud sobivamate sortide kasvatamine kohalikke tingimusi arvestades. 

Näiteks Eestis on levima hakanud sorgo, Ukrainas hirss ning Hispaanias ja Portugalis bataat. 

Uute kultuuride ja sortide kasvatamine vähendab tootja haavatavust ning muudab tootja 

konkurentsivõimelisemaks. (Agri Adapt s.a., FAO 2007)  

Projekt Agri Adapt on soovitanud vihmavaeste perioodide riski arvesse võttes 

põllumajandusettevõtetel luua seemnevarud, et tagada piisav kultuuride seemnetagavara. 

Erinevates ilmastikutingimustes tuleks lisaks sihiks kasutusele võtta saagi stabiilsus, kuna 

osad kultuurid on teistest stabiilsemad. Lisaks on oluline tunda põldu, millel erinevad 

kultuurid kasvavad. Paljudes ettevõtetes on üle mindud täppisviljelusele, mis tähendab 

efektiivset põllupidamist arvestades põllu omadustega. Lisaks täppisviljelusele on kasutusel 

ka märgalaviljelus, mis tähendab, et märgasid või taastatud veerežiimiga turbaalasid saab 

kasutada põllumajanduses või metsanduses. Märgalaviljelusega kaasnevad aga probleemid, 

mis on seotud saagikoristusega. Kui aasta on vihmane, siis saagi kadu on suur. (FAO 2007) 

Lääne- ja Kesk-Euroopas kliimamuutusega kohanemine raskendatud seoses muutliku 

temperatuuri ja pidevate sajuhoogude tõttu. 2010. aastal ilmus ajakirjas European Journal 

of Agronomy ülevaatlik artikkel kliimamuutuse mõjudest ja kohanemismeetmetest Euroopa 

taimekasvatusettevõtetes. Kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete küsimustike kogum tajutavate 

riskide ja kliimamõjude kohta jagati agrokliima- ja agronoomiaspetsialistidele 26 riigis. 

Artiklis on analüüsitud põllumajandusettevõtete jätkusuutlikkust ning välja on pakutud 

meetmeid, kuidas kliimamuutusega kohaneda. Näiteks kasvatamise ajastamine, mis 

tähendab, et kui muuta külvikuupäevade ja sellest tulenevate teiste põllutööde kuupäevi, siis 

on võimalik vältida kuuma ja kuiva perioodi suvel ning kasutada võimalikult palju 

sügiseseid sademeid, et põllukultuurid saaksid piisavalt niiskust ja seeläbi oleks ka saak 

suurem. Teiseks on välja toodud mullaharimistavade muutmine, mis tähendab mullaniiskuse 
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säilitamist ja kaitset mulla erosiooni eest. (Olesen et al. 2011: 96-112) Pilsu Talu omanik 

Madis Ajaots on maininud, et tema Tartumaal asuvatel põldudel on mullaniiskusega suur 

probleem. Niiskuse säilitamiseks soovitab Ajaots kultiveerida põldu sügisel, et kevadel 

tekiks vähem niiskuse kadu, kui mulla liigse kuivamise oht on suur. (Sammler 2012) 

Ajakirjas European Journal of Agronomy on mainitud saagikindlustust, mis annab 

põllumajandusettevõtjatele kindluse, et ilmastikust tingitult riknenud saak rahaliselt 

hüvitatakse. Väga oluline on ka hooajaline ilmaprognoos, kuna see annab 

põllumajandusettevõtjatele teavet, kas ja kuidas ilm võib järgnevate kuude jooksul muutuda. 

Välja on toodud ka teadlikkuse suurendamine, mis tähendab kliimamuutuse olemuse ja 

tagajärgede edasiandmist põllumajandusettevõtjatele, et nad oskaksid arvestada erinevate 

aspektidega. Uuringu käigus selgus, et kõige rohkem mõjutab kliimamuutus Serbiat, 

Ungarit, Bulgaariat ja Rumeeniat, kuna need riigid kannatavad enim kuumalainete ja põua 

all. Kuigi Euroopas on põllumajandusettevõtte tasandil kliimamuutusega kohanemiseks 

palju ära tehtud, siis on paljudes piirkondades kliimamuutuse mõjud siiski negatiivsed ja 

ettevõtted vajavad uusi kohanemismeetmeid. (Olesen et al. 2011: 96-112) 

 

 

1.3.2. Kultuuride valik 

 

Taimekasvatusettevõtetes on kliimamuutusest tulenevalt keerulisem tootmist planeerida – 

vajalik on läbi mõelda kasvatavate kultuuride valik lähtuvalt kasvunõuetest.  

Peamised Eestis kasvatatavad põllukultuuride liigid on teravili, kaunvili, tehnilised kultuurid 

ja liblikõielised. Erinevad põllukultuurid vajavad kasvamiseks eri tingimusi, mistõttu on 

kultuuride valikul oluline silmas pidada kasvunõudeid ja klimaatilisi eripärasid (tabel 2).  
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Tabel 2. Eestis enim kasvatatavate põllukultuuride kasvunõuded (Older 1999, Lund 2015, 

Kaarli 2004, autori koostatud) 

 
Märkus. Tähis „-“ tähendab, et näitaja pole leitav. 

Teraviljadest kasvatatakse enim Eestis suvinisu, talinisu, rukis, kaer ja oder. Suvinisu 

minimaalne idanemistemperatuur on 1-2 kraadi, idanevad seemned ja tõusmed on 

öökülmadele vastupidavad ning kuivemal mullal on külmataluvus veelgi suurem. 

Võrsumisperioodil on soodne temperatuur 10-12 kraadi, jahedam ilm soodustab võrsumist. 

Veevajadus on suvinisul üsna suur. Kui suvinisul tekib veepuudus, siis võib see põhjustada 

viljatute pähikute teket. Erinevalt suvinisust on talinisu väga nõudlik mullastiku, toitainete 

ja eelviljade suhtes. Samuti on see külmale ja taimehaigustele vähem vastupidavam. Talinisu 

reageerib muutuvale kliimale negatiivselt. Kuigi kõrgem temperatuur võimaldab 

eeldatavasti hilise valmimisega sorte kasvatada enamuses Euroopa piirkondades, siis samal 

ajal lühendab see kasvuaega teistel aladel. Kõige suurem oht talinisu kasvatamisel on 

erinevad taimehaigused ja kahjurid, mis väljenduvad eriti hästi Põhja- ja Kesk-Euroopa 

riikides (Olesen et al. 2011: 96-112, Lund 2015: 34–35) 

Rukis on kõige külmakindlam teravili, kuid õitsemise ajal muutub taim veidi tundlikuks. 

Vee ja mulla toitainesisalduse suhtes on rukis vähem nõudlik, kui talinisu, kuna rukki 

  

Idanemis-

temperatuur 
Külmataluvus Mullastik Veevajadus Põuakartlikkus 

 

Teravili 

Suvinisu 1-2 kraadi 

-7...-11 

kraadi Parasniiske Nõudlik 

Loomiseelsel 

ajal 
 

Talinisu 1-2 kraadi 

-20...-25 

kraadi Parasniiske Nõudlik 

Kevadise 

kasvu algusest 

kuni loomiseni 

 

Rukis 1-2 kraadi 

-25...-35 

kraadi Parasniiske Vähenõudlik 

Sügisese 

võrsumise ajal 
 

Kaer 1-2 kraadi -3...-4 kraadi 

Savi-, saviliiv-, 

liivsavi- ja 

turvasmullad Nõudlik 

10-15 päeva 

enne loomise 

algust 

 

Oder 1-2 kraadi -7...-8 kraadi 

Parasniiske 

liivsavimuld Vähenõudlik Kasvuperioodil 
 

Kaunvili 
Põldhernes 2-3 kraadi -6...-8 kraadi Mineraalmullad Vähenõudlik Kasvuperioodil  

Põlduba 5 kraadi kuni -3 kraadi Parasniiske Vähenõudlik Kasvuperioodil  

Tehnilised 

kultuurid 

Suviraps 5 kraadi - 

Liivsavi- ja 

saviliivmullad Nõudlik Ei talu  
 

Suvirüps 5 kraadi - 

Liivsavi- ja 

saviliivmullad Nõudlik Ei talu  
 

Taliraps 5 kraadi 

-15...-20 

kraadi 

Liivsavi- ja 

saviliivmullad Nõudlik 

Keskmine 

põuataluvus 
 

Talirüps 5 kraadi 

-15...-20 

kraadi 

Liivsavi- ja 

saviliivmullad Nõudlik 

Keskmine 

põuataluvus 
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juurestik on sügav ja ulatub sügavale maapinna sisse. Õitsemiseks on rukkile soodne soe 

temperatuur, umbes 16-17 kraadi ja päikesepaisteline, nõrga tuulega ilm. (Older 1999: 35) 

Kaer on mõõduka kliima taim, mis tähendab, et see talub suvist kuumust ja kuiva ilma 

halvemini kui nisu. Lisaks vajab kaer väga palju niiskust – seemnete idanemiseks on vajalik 

umbes 60-65% vett terade kuivmassist. (Older 1999: 33) 

Oder on väga kohanemisvõimeline kultuur ja ei nõua palju tingimusi, mistõttu kasvatatakse 

seda erinevates kliimatingimustes. Oder talub hästi kõrget temperatuuri ning veevajadus on 

samuti väike (umbes 48-50% kuivmassist). Taliodra kasvatamine on kliimamuutuse tõttu 

muutunud keerulisemaks. Vahemere piirkonnas on suurimaks kasvupidurdajaks vahetuvad 

aastaajad, mis mõjutavad odra saagikust. (Older 1999: 32, Olesen et al. 2011: 96-112) 

Kaunviljadest kasvatatakse enim põldhernest ja põlduba. Põldhernes on üsna vähenõudlik 

taim ning talub kasvuperioodil ka külmemaid temperatuure. Seemned hakkavad idanema 2-

3 kraadi juures ja herne tõusmed taluvad umbes 6-8 kraadi külma. Hernele on oluline 

niiskuskindlus kasvuperioodil ning optimaalne temperatuur 16-20 kraadi. (Hernes... s.a.) 

Põldoa seemned idanevad umbes 5 kraadi juures. Sarnaselt hernele on põldoale vajalik piisav 

niiskuskindlus ning umbes 15-18 kraadi sooja kasvuperioodil. Tärganud põlduba on 

harjunud kuni 3 külmakraadiga. (Põlduba s.a.) 

Tehnilistest kultuuridest on enim kasvatatavad raps ja rüps, mis on olemuselt sarnase 

kasvuviisiga. Suvirapsi- ja rüpsi seemned hakkavad idanema umbes 5 kraadi juures, kuid 

kasvuperioodiks on vajalik 10-15 kraadi sooja. Kultuurid eelistavad jahedat kliimat ning 

taluvad hästi külma. Mõlemad kultuurid on nõudlikud mullatingimuste suhtes ehk muld peab 

olema korralikult haritud ja tasane. Taliraps- ja rüps on samuti väga nõudlikud kultuurid ja 

vajavad kasvamiseks püsivat lumikatet. Kui taimed jäävad ilma lumeta, siis taluvad need 

lühiaegselt külma -15 kuni -20 kraadi. Taliviljad on nõudlikud ka niiskuse suhtes, kuid 

soodne on asjaolu, et kasvuaeg langeb niiskemale perioodile. (Kaarli 2004: 32-33, 51-52) 

Kliima soojenemise tõttu on Eestis hakatud kasvatama ka lõunapoolsemaid kultuure. 

Maailmas on levinud näiteks mais, hirss ja sojauba, mille kasvatamist on katsetatud ka 

Eestis. Euroopas kasvatatavatest kultuuridest on mais vähenõudlik ning talub temperatuuri 

tõusu üsna hästi. Maisi kasvatamist võib kliimamuutus soodustada sealhulgas ka Eesti 

tingimustes. Sarnaselt maisi kasvatamisele on kõige vähem kliimamuutusest puudutatud 
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rohumaad, mis kasvavad sõltumata muutuvast kliimast ikka jõudsalt. Põud ja aastaaegade 

muutumine on ainsad faktorid, mis rohumaa kasvu pidurdavad. Kasvuperioodi pikkus 

eeldatavasti paljudes piirkondades väheneb, kuid teisalt soodustab temperatuuri tõus teistes 

riikides kasvuperioodi pikenemist. (Olesen et al. 2011: 96-112)  

Hirssi kasvatatakse hetkel Eestis väga vähesel määral ning peamiselt ilutaimena. 2019. aastal 

toimunud Eesti Taimekasvatuse Instituudi konverentsil võttis sõna agronoom Peeter 

Lääniste, kelle arvates tasuks Eesti põllumehel hirssi kasvatada. (Lukas 2019) Hirss on 

kultuur, mis on vastupidav põuale ja kõrgetele temperatuuridele ning kasutab kasvuajal 

efektiivset niiskust (Rosenberg 2021: 7, Lukas 2019). Peeter Lääniste sõnul võib hirsist 

kujuneda alternatiivne teraviljakultuur, mis võib parandada toiduga isevarustatuse taset 

tuleviku põllumajanduses.  

Sojaoa kasvatamisega alustati Eestis juba 2004. aastal ning tänapäeval on selle kasvatamine 

edasi arenenud. Eestis tegeleb enim sojaoa kasvatamisega Madis Ajaots, kelle sõnul on sojas 

pandud ühte taime kokku kõik, mida põllumees võiks kasvatada. Ajaots toob võrdluseks 

rapsi, mille kasvatamiseks kulub liiga palju taimekaitsevahendeid ja väetisi – sojaoa 

kasvatamisega saab nendest vabaneda. „Soja on nii kaunvili, liblikõieline kui ka õlikultuur 

– kõik oluline on ühes taimes koos ning tema kasvatamiseks läheb vaja vähe väetist ja 

taimekaitsekulud on madalad“ sõnab Madis Ajaots. Hetkel on sojakasvatuse suurimaks 

probleemiks Eesti kliimasse sobiva seemne aretus ja paljundamise ajakulukus, kuid Ajaotsa 

sõnul võib paarikümne aasta pärast sojakasvatus Eestis olla palju tulusam, kui kodumaiste 

kultuuride kasvatamine. (Sander-Sõrmus 2017) 

  



22 
 

 

 

2. KLIIMAMUUTUSEGA KOHANEMISE VIISID 

TAIMEKASVATUSETTEVÕTETE RULLI TALU OÜ JA 

TÄLLEVERE AGRO OÜ NÄITEL 

 

2.1. Materjal ja metoodika 

 

Käesolevas bakalaureusetöös uuritakse mahepõllumajandustootmisega tegeleva ettevõtte 

Tällevere Agro OÜ ja tavapõllumajandusliku tootmisega ettevõtte Rulli Talu OÜ 

taimekasvatustootmise tulemuslikkust 2017–2021 aasta andmetel ning nende ettevõtete 

kliimamuutusega kohanemise võimalusi ettevõtete juhi hinnangul. Töös kasutatakse 

kvantitatiivset võrdlevat analüüsi.  

Bakalaureusetöö põhineb sekundaarsetel andmetel, mis on võetud Rulli Talu OÜ ja 

Tällevere Agro OÜ põlluraamatutest ja majandusaasta aruannetest ning Eesti Statistikaameti 

ja Riigi Ilmateenistuse andmebaasidest aastatel 2017–2021. Põlluraamatu andmete põhjal 

analüüsitakse peamiselt põhikultuuride saagikusi aastatel 2017–2021, maakasutust ja 

külvikorda. Majandusaasta aruannete põhjal analüüsitakse ilmastikuandmeid, mis on 

kogutud tegevusaruannetest. Lisaks on majandusaasta aruannetest võetud informatsioon 

tulude, kulude ja kasumi kohta, mille andmetel on välja arvutatud kulurentaablus. Mõlema 

ettevõtte omanikuga tehtud intervjuu vastustest põhinevad esmased andmed, mille põhjal 

antakse ülevaade sellest, kuidas ettevõtted kohanevad kliimamuutusega ning mis otsuseid 

peab taimekasvatustootja  tegema, arvestades muutuvat kliimat. Intervjuu eesmärk oli 

koguda informatsiooni uuritavate ettevõtete kohta ning välja selgitada, milliseid abinõusid 

on kliimamuutusega kohanemiseks kasutusele võetud. Intervjuu viidi läbi novembrikuus 

2021. aastal. Bakalaureusetöö autor kasutas andmete kogumiseks poolstruktureerimata ehk 

teemaintervjuud Rulli Talu OÜ ja Tällevere Agro OÜ juhatuse liikmega (lisa 1). 

Poolstruktureerimata intervjuu annab võimaluse vabaks vestluseks. Sellise vestluse puhul on 

küsimused eelnevalt formuleeritud, kuid kindlat järjekorda ei ole – intervjueerija otsustab, 

mida on otstarbekas küsida ning millal. (Virkus 2016)  Intervjuu küsimused on töö autor 

koostanud lähtudes bakalaureusetöö kirjandusallikates välja toodud kliimamuutuse 

mõjudest ja probleemidest taimekasvatustootmise jaoks.  
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Töö eesmärgi saavutamiseks põlluraamatute ja majandusaasta aruannete analüüsi käigus 

toodi välja mõlemas ettevõttes põhiliselt kasvatatavad kultuurid ning toodi välja erisused 

külvipinna struktuuris ja saagikuse tasemetes aastatel 2017–2021. Lisaks analüüsiti 

majandusaasta aruannete põhjal müügitulu muutusi uuritavatel aastatel. Peamine eesmärk 

oli võrrelda indikaatorkultuuride saagikuse tasemeid ning panna need vastavusse ilmastiku 

andmetega aastatel 2017–2021. Riigi Ilmateenistuse andmeid kasutati keskmise 

õhutemperatuuri ja sademete hulga muutuste analüüsimiseks.  

 

 

2.2. Ülevaade ettevõtete tootmistegevusest, saagikuse tasemest ja 

majandustulemustest aastatel 2017–2021 

 

2.2.1. Ettevõte Rulli Talu OÜ 

 

Rulli Talu OÜ on põllumajandusettevõte, mis tegutseb Tällevere külas Viljandimaal. 

Ettevõte asutati 2014. aasta oktoobris ning selle põhitegevusala on teraviljakasvatus, 

kõrvaltegevusalana tehakse talvel lumelükkamist, mida osutatakse teenusena kohalikule 

omavalitsusele. Peamiselt kasvatatakse nisu, sealhulgas ka tali- ja suvinisu, rukist, otra ja 

kaera. Õlikultuuridest kasvatatakse rapsi ja rüpsi. Külvikorras on veel ka liblikõielised ning 

kaunviljad uba ja hernes. (Joonis 2) Maad on ettevõttel kokku 346,42 hektarit, millest 

omandisse kuulub 45 hektarit. Kokku on Rulli Talu OÜ omandis 70 põldu.  
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Joonis 2. Rulli Talu OÜ kultuuride kasvupinnad aastatel 2017–2021 (Rulli Talu OÜ 

põlluraamatud 2017–2021). 

Kasvupinnas, see tähendab kasvatatavate kultuuride struktuuris toimunud muutused on välja 

toodud joonisel 2. Näiteks keskendub ettevõte peamiselt taliviljade kasvatamisele. Suurim 

osakaal on talinisul, kuid aastatel 2017 ning 2019–2021 on külvikorras olnud ka taliraps. 

Suviviljadest on suurima osakaaluga suvioder, mis on viimase viie aasta jooksul olnud 

külvikorras igal aastal. Kaunviljadest on külvikorras põldhernes- ja uba ning 2021. aastal on 

külvikorras ainult põlduba. Rulli Talu OÜ külvikorras on ka kõrrelised ja heintaimed, 2021. 

aastal lisandus ka punane ristik. Ettevõte kasvatab neid taimi edasimüümise eesmärgil 

söödataimedena.  

Bakalaureusetöö autor valis Rulli Talu OÜ analüüsimiseks neli peamist indikaatorkultuuri, 

milleks on suvioder, talinisu, kaer ja põldhernes. Autor uuris, kuidas on valitud kultuuride 

külvipind ja saagikus viimase viie aasta jooksul muutunud, pannes saagikuse tasemes 

toimuvad muutused vastavusse ilmastiku andmetega nendel aastatel. 

2017. aastal kasvatati Rulli Talu OÜ põldudel kultuure 297,59 hektari ulatuses, ülejäänud 

külvikorras olev maa jäeti sööti, et mulla viljakust parandada. Suviotra kasvatati 10,33 

hektaril, talinisu 67,55 hektaril, kaera 13,21 hektaril ning põldhernest 73,07 hektaril (joonis 

2). 2017. aasta majandusaasta aruande tegevusaruandest selgub, et kevadel oli ilm väga kuiv 

ning sademetevaene, oli ka põuaperioode, sügisel aga liigniiske ja vihmane. Ebasoodsa 

ilmastiku tõttu langes saagikus ning suur osa põldhernest jäi sügisel vihma tõttu üles 

võtmata.  
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2018. aastal oli kogu külvipinna suuruseks 316,2 hektarit. Jooniselt 2 selgub, et suviodra 

külvipinda on 10-kordselt suurendatud. Ettevõtete juhi sõnul oli külvipinna suurendamise 

põhjuseks kõrge kokkuostuhind suviviljadele sügisel. 2018. aastal suurendati ka talinisu ja 

kaera külvipinda, milleks olid vastavalt 79,23 hektarit ja 38,95 hektarit. Põldherne 

külvipindala vähendati 54,31 hektarile, kuna ei soovitud riskida saagikaoga.  

2019. aastal jäi kogu külvipinna suurus samaks. Suviodra külvipinda vähendati 49,95 

hektarile, talinisu külvipinda suurendati 89,15 hektarile, kuna taliviljad annavad rohkem 

saaki ning eesmärgiks on kasumi suurendamine. Kaera külvipind oli 2019. aastal 30,43 

hektarit ning põldherne külvipind 20,73 hektarit.  

2020. aastal suurendati kogu külvipinna suurust 325,22 hektarile. Suviodra, talinisu ja 

põldherne külvipindu suurendati, kuid kaera külvipinda vähendati 29,39 hektarile. 2021. 

aastal olid indikaatorkultuuridest külvikorras suvioder ja talinisu ning mõlema kultuuri 

külvipindu suurendati – suviodral 89,42 hektarile ja talinisul 126,86 hektarile. 

Aastatel 2017–2021 on püsivalt suurendatud talinisu külvipinda. Viimase viie aasta jooksul 

on külvipind kasvanud 59,31 hektari võrra. Ettevõtete omaniku sõnul annavad taliviljad 

rohkem saaki, kui suviviljad ning seetõttu on taliviljade osakaal külvikorras suurem. 

Taliviljade saagipotsentsiaal on kõrgem, kuna nende kasvuperiood on pikem ning tänu 

sellele kasutavad nad paremini ära looduslikku mullaviljakust ja veevarusid. Kõige 

stabiilsem pindalalt on olnud kaer, mille keskmine külvipinna suurus on umbes 20 hektarit. 

Enim on aga muutunud suviodra külvipinna suurus. See on viimase viie aasta jooksul 

kõikunud, kuid hetkel on ettevõtete omaniku sõnul suviodra külvipinda plaanis stabiilselt 

suurendada. Põldherne külvipindala vähendati aastatel 2017–2019, kuna 

ilmastikutingimused ei võimaldanud hernest palju kasvatada. 2020. aastal suurendati 

külvipindala, kuid 2021. aastal jäeti põldhernes külvikorrast välja, kuna ilmastiku tõttu jäi 

eelnenud aastatel saagikus madalaks ning ettevõtete omaniku sõnul ei soovitud riskida 

saagikaoga.  
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2.2.2. Ettevõte Tällevere Agro OÜ  

 

Tällevere Agro OÜ on põllumajandusettevõte Tällevere külas Viljandimaal. Ettevõte asutati 

2003. aasta novembris ning selle põhitegevusala on mahepõllumajandussaaduste tootmine 

ja müük. Ettevõte on aastate jooksul kasvatanud rukist, nisu ja kaera. 2017. aastal oli 

külvikorras ka tatar. Õlikultuuridest kasvatatakse rüpsi. Kaunviljadest on kasvamas olnud 

hernes ja uba, kuid 2018. aastal uba ikaldus, kuna aasta oli väga kuiv ja kasvutingimused 

seetõttu halvad. 2021. aastal lisati uba taas külvikorda. (Joonis 3) Lisaks kuulub ettevõttele 

kolm õunaaeda, mille kogupindala on 4,12 hektarit. Tällevere Agro OÜ omandis on PRIA 

andmetel 59 põldu. Ettevõte tegeles kuni 2017. aasta lõpuni ka lihaveiste kasvatusega, kuid 

2018. aastal otsustati majandustulemuste parandamiseks jätkata vaid põhitegevusalaga, 

milleks on mahevilja tootmine ja turustamine.  

 

Joonis 3. Tällevere Agro OÜ kultuuride kasvupind aastatel 2017–2021 (Tällevere Agro 

põlluraamatud 2017–2021). 

Tällevere Agro OÜ analüüsimiseks valiti indikaatorkultuurideks suvinisu, talirukis, kaer ja 

põldhernes. 2017. aastal oli kogu külvipinna suurus 200,79 hektarit. Joonisel 3 on näha, et 

suvinisu kasvatati 42,24 hektaril, talirukist 10,12 hektaril, kaera 48,4 hektaril ning 

põldhernest 36,94 hektaril. Külvikorras on ka kõrrelised ja liblikõielised, kuna 2017. aasta 

lõpuni kasvatati Tällevere Agro OÜ-s ka lihaveiseid, siis kasutati sellel perioodil kõrrelisi ja 

liblikõielisi taimi loomadele silo tegemiseks.  
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Aastatel 2017–2021 suurendati iga-aastaselt kasvatavate kultuuride külvipindasid, mis andis 

võimaluse kasvatada suuremal maa-alal ja saada rohkem saaki. Suur osakaal ettevõttes on 

taliviljadel, kuna maheviljeluse külvikorras on taliviljad väga olulised, sest talivilja 

saagipotsentsiaal on kolmandiku võrra suviviljadest suurem. Kuni aastani 2019 oli 

külvikorras talirukis, kuid 2020. ja 2021. aastal võeti külvikorda talinisu ja talirüps. 

Suviviljadest asendati külvikorras 2021. aastal suvinisu suviodraga, mida kasvatati 48,2 

hektaril.  

Võrreldes uuritavaid ettevõtteid, siis joonistelt 2 ja 3 selgub, et nende kahe tavaviljelusega 

ja maheviljelusega tegeleva ettevõtte kasvatatavad kultuurid on sarnased. Rulli Talu OÜ-s 

on viimase viie aasta jooksul kasvatatud suvinisu, suvirapsi, suviotra, talinisu, talirapsi, 

talirüpsi, taliotra, talirukist, kaera, põldhernest, põlduba, punast ristikut, kõrrelised ja 

heintaimed. Võrreldes Tällevere Agro OÜ-ga, siis näiteks tatar, liblikõieliste ja kõrreliste 

segu ning õunapuud ei ole olnud Rulli Talu OÜ külvikorras.  

 

 

2.2.3 Ilmastik aastatel 2017–2021 

 

Põhilised ilmastikunäitajad on õhutemperatuur ja sademete hulk. Need kaks näitajat 

mõjutavad otseselt taimekasvatuses põllukultuuride saagikust. Uuritavaks perioodiks on 

võetud aprill–oktoober, kuna see on põhiline põllutööde ajavahemik ja taimekasvu periood. 

Järgnevalt vaatleme täpsemalt sademete hulga ja õhutemperatuuri muutuseid viimase viie 

aasta jooksul (joonised 4–8). 
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Joonis 4. Keskmine sademete hulk ja õhutemperatuur 2017. aastal aprillist oktoobrini 

Viljandi maakonnas (Kliimakaardid kuude... 2017, Sademete kuu... 2017) 

2017. aastal oli Riigi Ilmateenistuse andmetel perioodil aprillist oktoobrini kõige külmem 

kuu aprill, kus keskmiseks õhutemperatuuriks mõõdeti 3,2 kraadi ning kõige soojem kuu 

august, kus keskmine õhutemperatuur oli 16,3 kraadi. Joonisel 4 on märgata üsna kõrget 

sademete hulka koristusperioodi alguses septembris – keskmine sademete hulk oli 134 mm. 

2017. aastal oli koristusperioodi algus vihmane ja niiske. Võrreldes uuritavate ettevõtete 

majandusaasta aruandeid ja Riigi Ilmateenistuse andmeid, siis selgub, et kevadperioodil oli 

ilmastik soe ning vähese vihmaga, mille tõttu vähenes ka saagikus. Sügisperioodil, kui algas 

koristusaeg, langes ka õhutemperatuur ning suurenesid sajuhulgad. Vihma tõttu umbrohtus 

ja lamandus suur osa saagist ning enamus hernest jäi üles võtmata (joonised 9 ja 10). 
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Joonis 5. Keskmine sademete hulk ja õhutemperatuur 2018. aastal aprillist oktoobrini 

Viljandi maakonnas (Kliimakaardid kuude... 2018, Sademete kuu... 2018) 

2018. aastal oli uuritavatele ettevõtetele põua ja kuiva ilmastiku tõttu raske. Joonisel 5 on 

märgata keskmiselt kõrgemat õhutemperatuuri juulis ja augustis (lisa 2). Riigi Ilmateenistuse 

andmeid uurides oli näha, et 2018. aasta juulis tabas kogu Eestit kuumalaine, mis tõi endaga 

kaasa kõrged õhutemperatuurid ja väga väikse sademete hulga. Uuritavate ettevõtete 

majandusaasta aruannetest selgus, et saagikused olid madalad ning Tällevere Agro OÜ-s 

kasvatatav uba ikaldus põua tõttu (joonised 9 ja 10).  

Joonis 6. Keskmine sademete hulk ja õhutemperatuur 2019. aastal aprillist oktoobrini 

Viljandi maakonnas (Kliimakaardid kuude... 2019, Sademete kuu... 2019) 
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2019. aasta oli keskmise õhutemperatuuri poolest üsna soe, sademete hulk jäi normi 

piiridesse ja aasta oli soodne teravilja kasvatamiseks. Joonisel 6 on näha, et 

õhutemperatuurid ja keskmine sademete hulk ei ole suures kõikumises. Kevadperioodil on 

sademete hulk väiksem ning keskmine õhutemperatuur tõusmas. Sügisperioodil on sademete 

hulk suurem ning ka õhutemperatuurid langemas. Kuna ilmastik soodustas 

taimekasvatusettevõtetel vilja kasvatada, siis olid ka saagid võrreldes eelnevate aastatega 

suuremad (joonised 9 ja 10).   

Joonis 7. Keskmine sademete hulk ja õhutemperatuur 2020. aastal aprillist oktoobrini 

Viljandi maakonnas (Kliimakaardid kuude... 2020, Sademete kuu... 2020) 

2020. aasta oli sarnaselt 2019. aastale keskmise õhutemperatuuri poolest soe ning sademete 

hulk jäi normi piiridesse. Joonisel 7 on aga näha, et juulis oli keskmine õhutemperatuur 16,3 

kraadi ning sademete hulk võrreldes teiste suvekuudega väiksem – 63 mm, mis tähendab, et 

see võis mõjutada ka põllukultuure ning sealhulgas saagikuse tasemeid, kuna saagikus siiski 

veidi langes võrreldes 2019. aastaga.  

4.9

9.4

17.9
16.3

16.5

13.6

8.846.9

30.9

88.7

63.0

87.8

76.1

58.1

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

K
es

km
in

e 
õ

h
u

te
m

p
er

at
u

u
r 

(°
C

)

K
es

km
in

e 
sa

d
em

et
e 

h
u

lk
 (

m
m

)

Keskmine õhutemperatuur Keskmine sademete hulk



31 
 

 

Joonis 8. Keskmine sademete hulk ja õhutemperatuur 2021. aastal aprillist oktoobrini 

Viljandi maakonnas (Kliimakaardid kuude... 2021, Sademete kuu... 2021) 

2021. aasta oktoobri keskmist õhutemperatuuri Riigi Ilmateenistuse andmebaasist leida 

polnud võimalik, kuna töö koostamise hetkel ei ole selle kohta veel andmeid. Aasta oli aga 

suveperioodil vihmavaene ning kõrgete õhutemperatuuridega, mis mõjus põllukultuuride 

saagikusele halvasti. Riigi Ilmateenistuse 2021. aasta sademete kuu summa järgi oli august 

väga vihmane – keskmine sademete hulk oli 112,2 mm, mis mõjutas põllukultuuride 

kvaliteeti ja sealhulgas saagikust, kuna seetõttu saagikus vähenes.  

Järgnevalt on välja toodud ka muutused saagikuse tasemetes aastatel 2017–2021 (joonised 

9, 10).  
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Joonis 9. Rulli Talu OÜ valitud kultuuride saagikused aastatel 2017–2021 (andmed Rulli 

Talu OÜ põlluraamatutest 2017–2021). 

Rulli Talu OÜ-s on märgata suviviljade saagi kasvutendentsi, Tällevere Agro OÜ-s on 

parema saagikusega aga taliviljad. Väga suurt rolli mängib siin viljelusviis, kuna ettevõtete 

omaniku sõnul kasvavad mahepõllunduses taliviljad paremini ning annavad ka rohkem 

saaki. Lisaks on taliviljad on kohastunud karmimate ilmastikutingimustega ning on 

külmakindlamad. 

 

Joonis 10. Tällevere Agro OÜ valitud kultuuride saagikused aastatel 2017–2021 (andmed 

Tällevere Agro OÜ põlluraamatutest 2017–2021). 
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Ilmastiku võrdluses aastatel 2017–2021 selgus, et 2017. aastal oli madal herne saagikus, 

kuna sügisene koristusperiood oli vihmane ja seetõttu jäi osa hernest üldse üles võtmata. 

Joonistel 9 ja 10 on herne saagikus väga madal – Rulli Talu OÜ-s 0,36 t/ha ja Tällevere Agro 

OÜ-s 0,34 t/ha.  

Eelnevas võrdluses selgus, et kõige raskem aasta oli 2018, kuna keskmine õhutemperatuur 

oli väga kõrge ning vihmavaeseid perioode oli palju. Joonistel 9 ja 10 on näha, et aastal 2018 

on mõlema ettevõtte puhul näha taliviljade saagikuse vähenemist võrreldes 2017. aastaga. 

Suviviljade ja põldherne saagikus on aga tõusnud. Rulli Talu OÜ-s mõjutas kehv ilmastik 

eelkõige talinisu, mille saagikus langes umbes poole võrra, ning ka kaera. Tällevere Agro 

OÜ-s on märgata talirukki saagikuse langust peaaegu poole võrra ning samuti on mõnevõrra 

langenud kaera saagikus.  

2019. aastal saagikused tõusid, kuna ilmastik soodustas viljakasvatust. Joonisel 9 on märgata 

Rulli Talu OÜ indikaatorkultuuride märgatavat saagikuse tõusu. Suviodra saagikus kasvas 

2019. aastaks 4,54 t/ha tasemele, talinisu saagikus kasvas umbes poole võrra 6,72 t/hektarile, 

kaera saagikus kasvas 2019. aastaks 5,3 t/ha tasemele ning põldherne saagikus kasvas samuti 

umbes poole võrra.  

Tällevere Agro OÜ saagikused 2019. aastal kasvasid talirukki ja kaera puhul, ning kõige 

enam kasvas põldherne saagikus – suurenes umbes 20% võrra võrreldes 2018. aastaga. 

Suvinisu saagikus aga langes – 2018. aastal oli see 3,57 t/ha, kuid 2019. aastal vaid 0,06 t/ha. 

Põhjuseid, miks toimus nii suur langus, võib olla mitmeid. Näiteks see, et Tällevere Agro 

OÜ tegeleb maheviljakasvatusega ning suviviljade saagikused paratamatult ongi 

madalamad. Lisaks maheviljakasvatuses on keelatud kõik pestitsiidid, mistõttu haigusi ja 

kahjureid levib rohkem ja sellega kaasneb ka saagikadu. 

Kuna uuritavad ettevõtted asuvad Viljandimaal, Põhja-Sakala vallas, siis oli bakalaureusetöö 

autoril võimalik võrrelda Statistikaameti andmetega Viljandimaa põllukultuuride saagikusi 

uuritavate ettevõtete saagikustega (joonis 11).  
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Joonis 11. Valitud kultuuride keskmine saagikus Viljandi maakonnas aastatel 2017–2020 

(PM0281).  

Joonisel 11 on Statistikaameti andmebaasi alusel  välja toodud samade kultuuride keskmised 

saagid Viljandimaal aastatel 2017–2020. 2021. aasta andmed Statistikaametil veel  

puudusid.  

Suvinisu keskmine saagikus Tällevere Agro OÜ-s jääb kõigil aastatel 2017–2020 alla 

Viljandimaa keskmise. Tällevere Agro talirukki saagikused on Viljandimaa keskmisest aga 

kõrgemad. Kõige suurem vahe on nähtav 2017. aastal, kui ettevõttes oli saagikus 6,12 t/ha 

ja Viljandimaa keskmine oli 4,70 t/ha. Suviodra ja talinisu saagikused Rulli Talu OÜ-s 

jäävad pigem alla Viljandimaa keskmise või keskmisega ühele tasemele. Kaera saagikused 

mõlemas ettevõttes jäävad alla keskmise. 2018. aastal oli aga Tällevere Agro OÜ-s kaera 

saagikus keskmisest kõrgem. Põldherne saagikused mõlemas ettevõttes jäid 2017. ja 2018. 

aastal samuti alla keskmise, kuid 2019. aastal oli uuritavate ettevõte jaoks põldherne 

saagikus keskmisest tunduvalt kõrgem – Rulli Talu OÜ-s 4,10 t/ha ja Tällevere Agro OÜ-s 

5,13 t/ha, kui Viljandimaa keskmine samal ajal oli 2,75 t/ha.  

Saagikuse tasemete erinevused seotud ettevõtetes on seotud aspektidega nagu mullastik, 

teistsugune kasvatamisviis, ilmastikumuutused. Saagikust mõjutab oluliselt mullatüüp. 

Viljandimaal Tällevere külas on enamlevinud kahkjad leetunud mullad (lisa 3), mis on üle 

keskmise viljakad ning sobivad hästi rukki kasvatamiseks. Kahkjaid muldi on kerge harida, 

kuna mulla ülemises kihis on suur saviliiva sisaldus. Mullatüübiga kaasnevad ka mitmed 
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probleemid, millega taimekasvatajad peavad silmitsi seisma. Näiteks on suur võimalus 

ülavee tekkeks, mis põhjustab liigniiskust ja mullaharimistööde hilinemist ning raskendab 

põllukultuuride koristamist vihmastel suvedel, kuna mullakiht on liiga niiske. Lisaks on 

kahkjatel muldadel väike huumuse- ja kaltsiumisisaldus, mis tähendab, et lisa 

toiteelementide kasutamine on väga oluline, et säiliks mullaviljakus. Kahkjad mullad 

soodustavad ka mullatihese teket künnihorisondi alla, mille negatiivset mõju on võimalik 

kõrvaldada mulla sügavkobestamisega. (Kõlli et al. 2018: 102-103)  

Ettevõtete mullaproovi analüüsi uurides selgus, et huumuse protsent oli aastatel 2017–2021 

1,5% ehk igal põllul jäi see protsentuaalselt samaks. Põllumuldades Eestis mineraliseerub 

huumusest keskmiselt 1-3% aastas (Astover et al 2014). Huumuse protsent näitab, kui 

kvaliteetne on muld ning mulla kvaliteedist sõltub ka saagikus. Huumusesisaldus 1,5% on 

viimase viie aasta jooksul olnud stabiilne, mis näitab, et mulda on agrotehniliselt õigesti 

hooldatud. Õige külvikord ehk õigete kultuuride valik külvikorras ning oskuslik orgaaniliste 

väetiste kasutamine on olulised aspektid, mis näitavad mulla õiget hooldamist. Rulli Talu 

OÜ ja Tällevere Agro OÜ kasvatavate kultuuride analüüsis (joonis 2 lk 26, joonis 3 lk 28) 

on välja toodud, et viimase 5. aasta jooksul on kasvatatud erinevaid kultuure, mitte piirdutud 

ainult paari kultuuri kasvatamisega. Eesti Maaülikooli Eerika katsepõllul on läbi viidud 

pikaajaline põldkatse, kus mulla algne huumusesisaldus oli 1,7% ning umbes 15. aastaga 

langes see 0,14% võrra, kui kasutusel polnud orgaanilised väetised. Teistpidi aga 

huumusesisaldus tõusis 0,25%, kui kasutati tahesõnnikut väetamiseks. See tähendab, et 

huumusesisalduse tõus või langus sõltub otseselt kasutatavatest väetistest. (Astover et al 

2014) 

 

 

2.3. Majandusnäitajate võrdlus ettevõtetes Rulli Talu OÜ ja Tällevere 

Agro OÜ 

 

Tasuvuse analüüsi  eesmärk on seostada ettevõtte kulude struktuur, toodangu maht ja kasum 

ning anda hinnang sellele, kas ettevõtte tegevus on tasuv (Mereste 2003: 33). Analüüsitavate 

ettevõtete majandusandmetest tuuakse järgnevalt ülevaade müügitulu muutustest (tabel 3). 

Tabelis 3 on välja toodud uuritavate ettevõtete müügitulu ning selle muutused 

protsentuaalselt aastate lõikes  
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Tabel 3. Müügitulu ettevõtetes Rulli Talu OÜ ja Tällevere Agro OÜ aastatel 2017–2021 

(Rulli Talu OÜ ja Tällevere Agro OÜ müügiaruanded 2017–2021) 

 

2017. aastal oli Rulli Talu OÜ müügitulu 167335 eurot. Müügiaruande põhjal müüdi hernest 

26,04 tonni, kaera 35,94 tonni, nisu 421,74 tonni, kuna saagikus oli väga hea, otra 11,72 

tonni ja rapsi 160,52 tonni. 2018. aastal oli müügitulu muutus negatiivne ehk tulu vähenes, 

kuid suurenes müüdavate teraviljade kogus. Ilmastik oli 2018. aastal kehv ja saagikus langes, 

kuid võrreldes 2017. aastaga, siis külvipinnad olid suuremad ja saaki saadi hektarilt rohkem. 

Hernest müüdi 55,87 tonni, kaera 58,67 tonni ja nisu 308,18 tonni. 2019. aastal oli müügitulu 

muutus positiivne ning seda mõjutas suuresti ka hea ilmastik, balanss õhutemperatuuri ja 

keskmise sademete hulga vahel ja saagikuse tõus. Müüdi hernest 106,23 tonni, kaera 161, 

21 tonni, nisu 598,78 tonni, otra 226,82 tonni ja rapsi 179,75 tonni. 2020. aastal vähenes 

müügitulu jällegi, kuid mitte väga palju, vaid -1,9%. Müüdi hernest ja kaera 1 tonn, nisu 

36,72 tonni, otra 161,2 tonni ja rapsi 113,54 tonni. Ilmastiku võrdluses aastatel  2017–2021 

selgus, et saagikus aastal 2020 langes veidi suvise kuuma tõttu, mis mõjutas ilmselt ka 

müügitulu. 2021. aastal vähenes Rulli Talu OÜ müügitulu võrreldes eelmise aastaga 

ligikaudu 33%. 2021. aastal müüdi nisu 136,78 tonni, otra 379 tonni ja rapsi 33,02 tonni. 

Tällevere Agro OÜ müügitulu 2017. aastal oli 93947 eurot, mis järgmisel aastal kasvas 

peaaegu 56% võrra. 2017. aastal müüdi kaera 143,53 tonni, nisu 41,21 tonni ja rukist 61,96 

tonni. 2018. aastal lisandus müügitulusse veel herne müük 29,76 tonni ja tatar 0,017 tonni, 

lisaks kaer 188,54 tonni, nisu 53,19 tonni ja rukis 106,95 tonni. 2019. aastal aga vähenes 

müügitulu madalamale ka 2017. aasta tasemest. Müüdi hernest 116,52 tonni, kaera 125 

tonni, nisu 3,9 tonni ja rukist 216,96 tonni. Tällevere Agro OÜ majandusaasta aruandest 

selgub, et saagid olid head, kuid maheteravilja kokkuostuhind madal, kuna turul oli palju 

mahevilja ning see tingis madala hinna. 2020. aastal ettevõtte müügitulu suurenes, kuid mitte 

olulisel määral, jäädes ikka madalamaks kui 2018. aastal. Müüdi hernest 56,48 tonni, nisu 

  Rulli Talu OÜ Tällevere Agro OÜ 

2017 Müügitulu, € 167335 93947 

2018 

Müügitulu, € 128559 148379 

Võrreldes 2017. aastaga, % -23,17 57,94 

2019 

Müügitulu, € 221525 85326 

Võrreldes 2018. aastaga, % 72.31 -42.49 

2020 

Müügitulu, € 217321 89841 

Võrreldes 2019. aastaga, % -1.90 5.29 

2021 

Müügitulu, € 146560 56058 

Võrreldes 2020. aastaga, % -32.56 -37.60 
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129,4 tonni ja rüpsi 47,06 tonni. Analüüsitavate aastate kõige madalam müügitulu saadi 

2021. aastal, kui müüdi kaera 175,2 tonni ja nisu 52,59 tonni.  

Kõige edukam aasta Rulli Talu OÜ-s oli 2019, kui müügitulu teeniti 221 525 eurot ning 

Tällevere Agro OÜ-s 2018, kui müügitulu oli 148 379 eurot. Kuna mahetootmises on olulisel 

kohal ka mahepõllumajandustootmise toetus, siis ettevõtte kogutulusid ei mõjuta ainult 

müügitulu, vaid ka toetused.  

Uurides teraviljakasvatuse otsetoetuseid, siis selgus, et Rulli Talu OÜ-l toetused aastatel 

2017–2018 puudusid. 2019. aastal sai ettevõte PRIA-lt noortaluniku toetust summas 30000 

eurot ning 2020. aastal laekus sama toetuse teine osa 10000 eurot. Tällevere Agro on saanud 

toetusi aastatel 2017–2018 summas 27757 eurot.  

Ettevõtete tootmistegevuse tulemuslikkust on võimalik määratleda kulurentaabluse abil, mis 

näitab ettevõtete võimekust tulu teenimisel. Selleks, et kulurentaablust oleks võimalik leida, 

on järgnevalt välja toodud mõlema ettevõtte kulude ja kasumi andmed aastatel 2017–2021 

(tabel 4). 

Tabel 4. Kogukulud ja kasum otsetoetustega aastatel 2017–2021 ettevõtetes Rulli Talu OÜ 

ja Tällevere Agro OÜ (Rulli Talu OÜ ja Tällevere Agro OÜ müügiaruanded 2017–2021) 

  Rulli Talu OÜ Tällevere Agro OÜ 

2017 
Kulud kokku, € 153276 104126 

Kasum, € 61294 9984 

2018 
Kulud kokku, € 197598 124156 

Kasum, € 2848 35077 

2019 
Kulud kokku, € 192285 98249 

Kasum, € 49618 39365 

2020 
Kulud kokku, € 174938 100456 

Kasum, € 51484 41287 

2021 
Kulud kokku, € 185940 99748 

Kasum, € 55976 45967 
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Mõlema ettevõtte puhul on näha, et kulud on viimase viie aasta jooksul pigem vähenenud 

ning kasum suurenenud, millele on kaasa aidanud ka otsetoetused. Selleks, et iseloomustada 

ettevõtte kasumlikkust, on välja arvutud kulurentaablus (joonis 12). 

Joonis 12. Kulurentaablus ettevõtetes Rulli Talu OÜ ja Tällevere Agro OÜ aastatel 2017–

2021 (andmed Rulli Talu OÜ ja Tällevere Agro majandusaasta aruannetest).  

Kulurentaablus on mõlemas ettevõttes positiivne ja viimase viie aasta jooksul kasvamas. 

2018. aastal oli Rulli Talu OÜ-s kulurentaablus vaid 1,44%, mis tähendab, et kulutuste 

efektiivsuses võib kahelda. 2018. aastal olid ilmastikuolud väga kehvad – põuaperioodid ei 

soosinud teraviljakasvatust. Järgnevatel aastatel on aga rentaablus kordades suurem. 

Jooniselt võib järeldada, et mõlemad ettevõtted on kulutusi jaotanud efektiivselt, kuna 

rentaablus pole ühelgi aastal negatiivne ning see on järjest kasvamas. Müügitulu võrdluses 

(tabel 3 lk 38) selgus, et tulu oli pigem vähenemas. Arvutatud kulurentaablus näitab aga 

kasvutrendi, mis tähendab, et müüdava vilja kogused kasvasid aastatel 2017–2021, kuid 

müügihinnad olid madalamad.  

Mõlema ettevõtte jaoks olid kasumlikud aastad 2018 ja 2019, kui vastavalt müügitulu 

suurenemine toimus 2018. aastal Tällevere Agro OÜ-s ja 2019. aastal Rulli Talu OÜ-s. 

Kogukulud on viimase viie aasta jooksul olnud pigem vähenemas ning kasum suurenemas, 

mistõttu on ka kulurentaablus mõlemas ettevõttes positiivne. Kulurentaabluse analüüsis 

selgus, et mõlemad ettevõtted on kulutusi teinud efektiivselt, kuna rentaablus pole vaatluse 

all oleva viie aasta jooksul negatiivne olnud. Seoses ilmastiku muutusega on mõlemad 

ettevõtted aastatel 2019 ja 2020 müüdava vilja koguseid suurendanud, kuna ilmastik soosis 
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teraviljakasvatust ja saagikused seeläbi suurenesid. Aastatel 2017, 2018 ja 2021 oli ilm kas 

liiga vihmane või vastupidi liiga kuiv, mistõttu jäid ka saagid väiksemaks. Kehvadel aastatel 

on ka teraviljade müügihinnad olnud madalamad ehk müügitulu on viimase viie aasta 

jooksul vähenenud, kuid kulurentaablus kasvanud. 

 

 

2.4. Ettevõtete valikud kliimamuutusega kohanemiseks 

 

Kuna ilmastikunähtused ja kliima on muutumises, tuleb taimekasvatusettevõtetel läbi 

mõelda, millised on võimalikud viisid muutustega kohanemiseks ja nendega seotud riskide 

maandamiseks. Kaudselt on kõik probleemid kõik seotud ilmaga – haiguste levik, 

kuumastress, külmastress kasvu ajal, põud ja lühike koristusaeg sügisel. (National Oceanic... 

2019, Gornall et al. 2010: 2973–2989) 

Bakalaureusetöö autor uuris intervjuu käigus analüüsitavate ettevõtete omanikuga, mis 

valikuid on tema kui ettevõtete juht seoses ilmastiku ebakindlusega ja kliimamuutusega 

teinud. Omaniku sõnul on valitud kasvatamiseks ilmastikukindlad sordid ning pikendanud 

koristuskonveierit. Samuti on plaanis kasvatada rohkem talivilja ning valida kasvatamiseks 

talvekindlamaid sorte. Selleks, et taimedele tagada muutuvas kliimas sobilik 

kasvukeskkond, on ettevõtete omanik kasutusele võtnud varasema külvi meetodi, mis 

tähendab külvikuupäevade ja sellest tulenevate teiste põllutööde kuupäevade muutmist. 

Sama lähenemisviisi on soovitatud ka kirjanduses (Keskkonnasõbralik põllumajandus s.a., 

Agri Adapt s.a., Olesen et al. 2011, FAO 2007). Meetod aitab ettevõtete omaniku sõnul 

kaasa saagi suurenemisele, kuna seeläbi on võimalik vältida kuuma perioodi suvel ja 

sademeid sügisel. See tähendab, et on võimalik kasutada võimalikult palju sügiseseid 

sademeid, et põllukultuurid saaksid piisavalt niiskust ja seeläbi oleks ka saak suurem. Lisaks 

on varajane külv abiks ka kuumastressiga võitlemisel, et taimedel säiliks suur ja tugev 

juurestik, mis aitaks stressi leevendada. Intervjuu käigus analüüsis ettevõtete omanik 

kuumastressi olemust ning jõudis järeldusele, et stressiga on üsna võimatu võidelda, kuna 

taimed on tema arvates kogu aeg stressis. Kõige mõistlikum oleks taimekaitsetöid teha öösel 

või need edasi lükata ning neid abinõusid on ettevõtete omanik ka ise praktiseerinud.  

Kliimamuutusega kohanemise soovitustes (tabel 1 lk 18) oli välja toodud ka seemnetagavara 

loomine. Ehk näiteks põua korral, kui enamus saagist hävib, siis on ettevõttel olemas 
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tagavara, mida kasutada järgmise aasta külviks. Seemnetagavara ei aita kahjumit ära hoida, 

kuid loob olukorra, et järgmisel aastal on seemneid tagavaraks, mida külvata. Uuritavate 

ettevõtete omaniku sõnul on neil igal aastal seemnetagavara olemas ning tagavara loomist 

on praktiseeritud juba aastaid.  

Kasvuregulaatorite kasutamine, mis oli välja toodud ka kliimamuutusega kohanemise 

soovitustes (tabel 1 lk 18), aitab samuti muutuva kliimaga kohaneda, kuna kasvuregulaatorid 

teevad taimede varre lühemaks ning taimed on vastupidavamad tuulele ja vihmale. 

Teraviljade põhiväetamisel on kasutusel kombikülvik, et väetis oleks võimalikult seemne 

lähedal. See on oluline, et taim saaks kiiresti ja suure tõenäosusega kõik vajalikud toitained 

kätte ja suudaks vastu panna muutuvatele ilmastikuoludele ning anda võimalikult palju 

saaki. Kuna Tällevere Agro OÜ tegeleb vaid mahepõllumajandussaaduste tootmisega, siis 

kasvuregulaatorite kasutamine pole võimalik. Biostimulaatoreid aga lähemalt uurides 

selgus, et Baltic Agro võimaldab kasutada mahetooteid, mida on võimalik taimede kasvu 

toetamiseks keerulistes tingimustes kasutada mahepõllumajanduses. Näiteks BioSpektrum 

WG, BioSplito, BioStart, mis koosnevad looduslikult mullas esinevatest 

mikroorganismidest. Tällevere Agro OÜ kasutab väetamiseks termiliselt töödeldud 

komposti, mille kättesaadavus on aga keeruline ja peab olema kooskõlas 

mahepõllumajanduslike nõuetega.  

Oluline indikaator mujal maailmas kliimamuutusega võitlemiseks on saagikindlustus. 

Intervjueeritava sõnul ei ole ta mõelnud antud kindlustusvormi kasutada, kuna Eestis on see 

vähe levinud või üldse mitte kättesaadav ning seetõttu puudub ka konkreetne arvamus. 

Caroline Tuum on oma 2020. aasta magistritöös välja toonud teiste Eesti 

põllumajandusettevõtjate arvamuse saagikindlustusest. Ka Tuum (2020) magistritööst 

selgub, et huvi saagikindlustuse kasutamisele on madal. Põllumajandustootjate otsused 

tulenesid eelkõige sellest, et kindlustusel on potentsiaalselt kõrge hind ning puudub usaldus 

kindlustusettevõtete vastu, sealhulgas teadmised kindlustusseltsidest ja saagikindlustuse 

olemusest (Tuum 2020).  

Intervjuu käigus rääkisime ka veiste kasvatamisest, kuna Tällevere Agro OÜ tegeles kuni 

2017. aasta lõpuni lihaveiste kasvatamisega. Selgus, et kasvatamine lõpetati suure 

investeeringute vajaduse tõttu – oli vaja uut heinatehnikat ja suuremat varjualust, kus loomad 

saaksid talve veeta. Kuna lihaveiste kokkuostuhind oli madal ja Türgi kehtestas oma 

turgudele tollid, siis ei olnud mõistlik investeerida sektorisse, mis ettevõtte jaoks tulu ei too. 
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Teemaga haakus küsimus Eesti kliima kohta, millele intervjueeritav vastas, et Eesti sobib 

klimaatiliselt kõige paremini rohumaal veiste kasvatamiseks, sest Eestis on piisav hulk 

sademeid ja reeglina on rohukasv väga hea. Teraviljakasvatuses on aga riskid suuremad, sest 

tööde tegemiseks on väga väike ajaperiood ja sügisel võib vihm saagi rikkuda. 

Eesti kliimas kohanevad Rulli Talu OÜ ja Tällevere Agro OÜ omaniku sõnul kõige paremini 

taimed, mis on aretatud sarnastes oludes. Näiteks taimed, mille sordiaretus on toimunud kas 

Eestis, Lätis või Soomes. Meie naaberriikides on Eestiga kõige sarnasem kliima ning selleks, 

et taimed oleksid kohanemisvõimelised Eesti kliimas kasvama, on sordi valik väga oluline. 

Intervjuu käigus mainis ettevõtete omanik, et tavapõllumajanduslikud taimed on 

kliimamuutusele vastupidavamad. Vastupidavamad seetõttu, et tavaviljeluses saab kasutada 

väetiseid, mis aitavad taimedel kiiremini tugevamaks kasvada. Lisaks on võimalik kasutada 

taimekaitsevahendeid, mis aitavad taimi tervena hoida. Omaniku arvates on tänapäeva 

sordid reeglina aretatud tavaviljelusse, maheviljeluses jäävad nad nõrgemaks, kuid 

toitaineid, vett ja päikesevalgust vajavad kõik taimed, seega on kõikide taimede vajadused 

ühesugused.  

Kliimamuutusega kohanemisel ettevõtete omanik otseselt eeltööd ei tee, mis tähendab, et 

teadmisi selle kohta eraldi ei otsi. Omaniku sõnul jälgib ta regulaarselt ilmateadet, et teada, 

kuidas põllutöid ajastada. Lisaks analüüsib eelnevate aastate ilmastikunäitajaid ning selle 

kaudu teeb otsuse, mida ja kui palju külvata. Kõige olulisem on omaniku jaoks siiski 

maailmas toimuvaga kursis olek, kuna kliimamuutus mõjutab kogu maailma ning iga aastaga 

süveneb see aina enam nii Eestis kui ka mujal. Ilmateadete ja uudiste jälgimine annab 

omanikule võimaluse teha otsuseid põllumajanduslikust seisukohast.  

Kõige olulisemad abinõud kliimamuutusega kohanemiseks kirjanduse põhjal ning ka 

ettevõtete Rulli Talu OÜ ning Tällevere Agro OÜ näitel on varajane külv, külvamise 

ajastamine, seemnevaru loomine, kasvuregulaatorite kasutamine ja talvekindlamate sortide 

valik. Kõiki neid abinõusid on praktiseeritud nii uuritavates ettevõtetes kui ka mujal 

maailmas ning need on aidanud erinevate ilmastikuoludega kohaneda.  
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KOKKUVÕTE 

 

Bakalaureusetöö eesmärk oli välja selgitada, mis võimalusi saab taimekasvatusettevõtja 

tootmispraktikates kasutusele võtta, et kohaneda kliimamuutusega kaasnevate 

väljakutsetega ning kuidas on viimastel aastatel muutunud saagikuse tase ja 

rentaablusnäitajad. Töö eesmärgi saavutamiseks analüüsiti uuritavate ettevõtete 

põlluraamatute ja majandusaasta aruannete andmeid aastatel 2017–2021 ning 

kliimamuutusega kohanemise väljakutseid hinnati ettevõtete omaniku intervjuu tulemuste 

põhjal.  

Töö teoreetilises osas anti ülevaade kliimamuutusest ja selle põhjustest, toodi välja 

strateegiad kohanemiseks nii Eestis kui ka mujal maailmas, sealhulgas 

põllumajandusettevõtetes.  

Bakalaureusetöö empiirilises osas analüüsiti saagikuse tasemete muutuseid aastatel 2017–

2021. Kuna kliimamuutus tähendab suures osas just temperatuuride ja sademete muutust 

taimekasvu perioodil, siis vaadeldi analüüsitud aastate ilmastiku andmeid aprillist 

oktoobrini, kuna see on põhiline põllutööde ajavahemik ja taimekasvu periood. Kõige 

raskem oli aasta 2018, kuna keskmine õhutemperatuur oli väga kõrge ning vihmavaeseid 

perioode palju – taliviljade saagikused langesid võrreldes 2017. aastaga umbes poole võrra. 

Suviviljade saagikuses oli märgata umbes 30-protsendilist kasvu. Aastatel 2019 ja 2020 jäid 

soojakraadid normi piiridesse ning aastad olid soodsad teravilja kasvatamiseks. 2021. aastal 

oli suvi aga põuarohke ning seetõttu oli saagikus hektari kohta väga väike. Saagikus on olnud 

viimase viie aasta jooksul muutuv ning suuresti sõltunud muutuvast ilmastikust – 

põuaperioodid aastatel 2018 ja 2021 ning liigniiskus 2017. aastal sügisesel koristusperioodil.   

Võrreldes analüüsiks valitud kultuuride saagikusi Viljandimaa keskmiste saagikustega, siis 

selgus, et mõlema ettevõtte suvinisu, suviodra ja talinisu saagikused jäävad analüüsitavatel 

aastatel alla keskmise. Talirukki saagikused ettevõttes Tällevere Agro OÜ on Viljandimaa 

keskmisest aga kõrgemad. Kaera saagikused mõlemas ettevõttes jäävad aastatel 2017, 2019–

2021 alla keskmise. 2018. aastal oli aga Tällevere Agro OÜ-s kaera saagikus keskmisest 

kõrgem. Põldherne saagikused mõlemas ettevõttes jäid 2017. ja 2018. aastal samuti alla 
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keskmise, kuid 2019. aastal oli uuritavate ettevõte jaoks põldherne saagikus keskmisest 

tunduvalt kõrgem.  

Uurides mõlema ettevõtte majandusnäitajaid Rulli Talu OÜ ja Tällevere Agro OÜ 

majandusaasta aruannetest aastatel 2017–2021, selgus, et müügitulu on protsentuaalselt 

viimase viie aasta jooksul pigem vähenenud. Osadel aastatel oli selle põhjuseks ilmastiku 

mõju toodangu kogusele ning teisalt madalad teravilja müügihinnad aastatel 2017, 2018 ja 

2021. Aastatel 2019 ja 2020 müüdava vilja kogused kasvasid. Aastatel 2017, 2018 ja 2021 

oli ilm kas liiga vihmane või vastupidi liiga kuiv, mistõttu jäid ka saagid väiksemaks. 

Ettevõtete kasumlikkuse hindamiseks arvutati välja kulurentaablus, mis näitas, et ettevõtted 

on kulutusi jaotanud efektiivselt, kuna rentaablus on viimaste aastate jooksul olnud 

kasvutrendis.  

Tehtud intervjuu käigus tõi ettevõtete omanik välja abinõud, mis võiksid kliimamuutusega 

kohanemisele kaasa aidata. Nendeks on varajane külv, külvamise ajastamine, seemnevaru 

loomine, kasvuregulaatorite kasutamine ja talvekindlamate sortide valik, mida omanik on ka 

ise reaalselt praktiseerinud. Mahepõllumajandus jääb omaniku sõnul teisejärguliseks, kuna 

tavapõllumajanduslikud taimed on kliimamuutusele vastupidavamad, kuna tavaviljeluses on 

võimalik kasutada rohkemaid väetiseid ja taimekaitsevahendeid, samuti kasvuregulaatoreid. 

Tänapäeval aretatud sordid on reeglina tavaviljeluses kasutatavad, maheviljeluses jääb 

nende sortide saagipotentsiaal kasutamata. Ettevõtete omaniku välja toodud abinõud on 

kasutusele võetud ka mujal Eestis ning teistes Euroopa riikides ning neid on kajastatud 

kliimamuutusega kohanemise soovitustes.  
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Lisa 1. Intervjuu küsimused ettevõtete omanikule 

 

1. Mitu aastat on uuritavad ettevõtted tegutsenud? 

2. Tällevere Agro OÜ on maheviljakasvatusega tegelev ettevõte. Mis põhjusel asutasite 

enne maheettevõtte?  

3. Mis põhjustel lõpetas Tällevere Agro OÜ 2017. aasta lõpus lihaveiste kasvatamise?  

4. Tooge välja suurimad probleemid enda taimekasvatusega tegelevates ettevõtetes. 

5. Kas põllukultuurid on kliimamuutusele vastupidavamad maheviljeluse või 

tavaviljeluse korral? Põhjendage, miks Te nii arvate.  

6. Kas Teie arvates on mahepõllumajandus ilma sõnniku kasutamiseta võimalik? 

Põhjendage kuidas.  

7. Kas Teie hinnangul on viimase viie aasta ilmastik olnud erinev sellele eelnenud 

viieaastase perioodiga ning varasematega? St kas teie hinnangul saab öelda, et kliima 

on muutunud? Kui jah, siis kuidas on muutunud?   

8. Kuidas on viimase viie aasta (2017–2021) ilmastik mõjutanud põllukultuuride 

saagikust ettevõtetes? 

9. Millised on Teie valikud, kuidas muutuva kliimaga kohaneda ning tagada taimedele 

sobilik kasvukeskkond? Milliseid abinõusid olete kasutusele võtnud? 

10. Mida arvate seemnevarude loomisest ettevõttes, et tagada seemnetagavara saagi 

ikaldumise korral?   

11. Kuidas suhtute kasvuregulaatorite kasutamisse? Kas Teie arvates on need 

vajalikud/kasulikud? 

12. Millised on olulised indikaatorid kliimamõjudele hinnangu andmisel (mida jälgite ja 

kuidas analüüsite, mismoodi kliimamuutusega toime tulla)? 

13. Kust saate infot ja teadmisi, kuidas kliimamuutusega kohaneda? 

14. Mis on Teie arvamus saagikindlustusest? Kas olete mõelnud seda ka kasutada? 
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Lisa 2. Meteoroloogiline anomaalia 2018. aastal Viljandi maakonnas 

juulikuus 
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Lisa 3. Mullastik Põhja-Sakala vallas, Tällevere külas 
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